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Abdon Batista

Prefeitura

DECRETO 01 DE JUNHO DE 2020
Publicação Nº 2526578

DECRETO Nº 067/2020

PRORROGA O PRAZO PARA PAGAMENTO IPTU/2020, TLLE/2020, TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS COTA ÚNICA E PARCELA COM 
VENCIEMNTO EM 10/06/2020.

LUCIMAR ANTONIO SALMORIA, Prefeito Municipal de Abdon Batista, Estado de Santa Catarina, no usando das atribuições que lhe são con-
feridas pela Lei Orgânica do Município de Abdon Batista, e;

Considerando, o Decreto Municipal nº 30 de 19 de março de 2020 que declarou situação de emergência e definiu medidas adicionais para 
a prevenção e enfrentamento ao Covid-19 no Município de Abdon Batista - SC;

Considerando, o Decreto nº 515 de 17 de março de 2020 no qual o Governador do Estado de Santa Catarina declarou situação de emer-
gência em todo o território catarinense, para fins de prevenção e enfrentamento ao Covid-19;

Considerando ainda, que as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da 
infecção humana pelo novo Coronavírus (covid-19) foram prorrogadas através dos Decreto Municipal nº 32 de 31 de março de 2020;

DECRETA:
Art. 1º - O Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU, e a Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos, também terão seus vencimentos prorrogados.

§1º - O IPTU/2020 poderá ser pago em cota única até o dia 10/07/2020.

§2º - O pagamento da cota única da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos será prorrogado para o dia 10/07/2020.

Art. 2º – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Abdon Batista, 01 de junho de 2020.

Lucimar Antônio Salmória
Prefeito Municipal

Registrado e publicado em Data Supra
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Agronômica

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO 01/2020 FMA
Publicação Nº 2527391

Fundo Municipal de Assistência Social de Agronômica – Santa Catarina
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2020
PREGAO PRESENCIAL Nº PR 01/2020
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE KITS COM GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA CESTA BÁSICA PARA 
ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS CARENTES ATENDIDAS PELA COORDENADORIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Abertura dos envelopes e sessão do pregão: 30/06/2020 às 08:00h.
Local: Setor de Licitações e Compras da Prefeitura Municipal de Agronômica na Rua 7 de Setembro, 215, Centro.
Local para a obtenção do edital: na Prefeitura, pelo e-mail: licitacao@agronomica.sc.gov.br ou pelo site www.agronomica.sc.gov.br.
Maiores informações: (47) 3542-0143.
Agronômica-Santa Catarina, 18 de junho de 2020.
César Luiz Cunha
Prefeito em Exercício
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Água Doce

Prefeitura

DECRETO Nº 070/2020
Publicação Nº 2527199

 DECRETO Nº 070/2020 – DE 17 DE JUNHO 2020

“ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

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 26 § I, da Lei n° 2.754, de 06 de dezembro de 2019,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto no orçamento vigente instituído pela Lei n° 2.754 de 06 de dezembro de 2019, um crédito adicional suplementar no valor 
de R$ 63.968,45 (sessenta e três mil e novecentos e sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), para o Fundo Municipal de Saúde.

Art. 2º. Ficam suplementados os elementos de despesa no orçamento vigente Aplicações Diretas, com as seguintes classificações orçamen-
tárias:

09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA DOCE
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA DOCE
10.301.0027.2.060 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAIS
3.1.90.00.0.1.0826/107 Aplicações Diretas ............................................ R$ 4.746,38
3.1.90.00.0.1.0825/108 Aplicações Diretas ............................................ R$ 50.859,32
3.1.90.00.0.1.0692/114 Aplicações Diretas ............................................ R$ 7,63
3.1.90.00.0.1.0688/115 Aplicações Diretas ............................................ R$ 17,83
3.3.90.00.0.1.0826/116 Aplicações Diretas ............................................ R$ 8.337,29
TOTAL .................................................................................................... R$ 63.968,45

Art. 3º. Para atender a despesa decorrente do disposto no artigo 1º desta Lei, fica autorizado a utilizar o provável excesso de arrecadação 
verificado nas rubricas: 0.1.0825 – Atenção Primária à Saúde - Capacitação Ponderada e 0.1.0826 - Ações Estratégicas da Saúde, 0.1.0692 
- Fortalec. de Pol. Afetas, 0.1.0688 - INCENTIVO IMPLANTAÇÃO – NASF.

Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Prefeitura Municipal de Água Doce, 17 de junho de 2020.

ANTONIO JOSÉ BISSANI
Prefeito Municipal
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Águas de Chapecó

Prefeitura

DECRETO Nº 096 - 2020, DE 17 DE JUNHO DE 2020
Publicação Nº 2526589

DECRETO Nº 096/2020
De 17 de junho de 2020

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍ-
PIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LEONIR ANTÔNIO HENTGES, Prefeito Municipal de Águas de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o cargo, em 
especial o Art. 70, VII, e Art. 90, da Lei Orgânica Municipal, Art. 5º, § 1º “I” da Lei Municipal nº 2000/2019, e demais disposições legais vigentes;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um Crédito Suplementar no orçamento da Entidade nº 03 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, no valor de R$ 998,35 (no-
vecentos e noventa e oito reais e trinta e cinco centavos) provenientes do excesso de arrecadação na fonte de recursos 1006, na seguinte 
dotação:
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO CÓDIGO
Órgão DEPARTAMENTO DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL 6
Unidade Fundo Municipal de Saúde 2
Função Saúde 10
Sub-função Vigilância Epidemiológica 305
Programa Saúde de Qualidade com responsabilidade 5
Atividade Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica 2.039
Despesa Modalidade de Aplicação Fonte de Recurso Valor
( 39 ) Aplicação Direta – 3.3.90 1.006 – Recursos Vinculados TJSC 998,35
Valor Total R$: 998,35

Art. 2º Para a suplementação de que trata o Art. 1º, serão utilizados os recursos do excesso de arrecadação oriundos da fonte de recursos 
1.006, recebidos do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de
Águas de Chapecó/SC, em 17 de junho de 2020.

LEONIR ANTÔNIO HENTGES
Prefeito Municipal

Registre e Publique-se

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04-2020 ARBITRAGEM
Publicação Nº 2526920

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de registro: 04/2020
Contratante: MUNICÍPIO DE AGUAS DE CHAPECÓ

Contratada:
LIGA OESTE DE FUTEBOL SETE
ASSOCIAÇÃO DE ARBITRAGEM DE CHAPECÓ E REGIÃO AAC
ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS DO OESTE

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO, 
FUTEBOL SUÍÇO (SOCIETY), FUTSAL E VOLEIBOL 2020

Valor: R$ 100.150,00 (Cem mil, cento e cinquenta reais).
Proj. Ativ. Orçamento Vigente

Licitação: Processo de licitação Nº07/2020
Pregão Presencial P/ Registro de Preços Nº02/2020

Vigência 12 MESES
ÁGUAS DE CHAPECÓ-SC, 17 de junho de 2020

LEONIR ANTÔNIO HENTGES
PREFEITO MUNICIPAL
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EXTRATO DE CONTRATO Nº13/2020 MHNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
Publicação Nº 2526769

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ-SC
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº: 13/2020
Processo Nº: 14/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
CONTRATADO: MHNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI

Objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO COM A INTERNET, LINK 
IP DEDICADO DE 20 (VINTE) MBPS FULL DUPLEX, COM GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE 
INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, INSTALAÇÕES, LOCAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE 
MODEMS/REUTERS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS A PERMITIR O TRÁFEGO DE DADOS, PARA 
AS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICIPIO

Valor: R$37.280,00(Trinta e sete mil, duzentos e oitenta reais).
Vigência 12 MESES
ÁGUAS DE CHAPECÓ/SC, 15 de junho de 2020
LEONIR ANTÔNIO HENTGES
PREFEITO MUNICIPAL
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Águas Frias

Prefeitura

DECRETO Nº 149/2020
Publicação Nº 2526570

DECRETO Nº 149/2020
DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RICARDO ROLIM DE MOURA, Prefeito Municipal de Águas Frias, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais especialmente 
o disposto na Lei nº 1.273/2019 de 10/12/2019:

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar na Lei Orçamentária Anual do Município de Águas Frias, Lei nº 1.273/2019, no valor de 
R$ 145.842,66 (cento e quarenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e dois reais e sessenta e seis centavos), destinado a suprir os seguintes 
Projeto/Atividade, conforme segue:

Órgão: 05 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Programa: 8 – Águas Frias Bem Mais Saúde
Projeto/Atividade: 2.020 – Manut. das Ativi. c/ Programa em Saúde – Atenção Básica em Saúde
Natureza da Despesa: 3.1.90.00.00 – Aplicações Diretas ................ R$ 14.000,00 DR 0.1.52

Órgão: 06 – Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade Orçamentária: 06.02 – Fundo Municipal de Assistência Social
Programa: 10 – Águas Frias Bem Social
Projeto/Atividade: 2.025 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social
Natureza da Despesa: 3.1.90.00.00 – Aplicações Diretas .................. R$ 3.134,02 DR 0.1.52

Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Infraestrutura
Unidade Orçamentária: 08.02 – Departamento de Transporte
Programa: 0014 – Águas Frias Bem Mais Estradas
Projeto/Atividade: 2.035 – Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte
Natureza da Despesa: 3.1.90.00.00 – Aplicações Diretas ................ R$ 90.708,64 DR 0.1.53
Natureza da Despesa: 3.3.90.00.00 – Aplicações Diretas ................ R$ 38.000,00 DR 0.1.53

Art. 2º - Os recursos para abertura do Crédito Adicional Suplementar, de que trata o artigo anterior serão provenientes do provável excesso 
de arrecadação, conforme Lei Complementar nº 173/2020, que establece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus SARS-
-CoV-2 (Covid-19), Art. 5º, e conforme Lei nº 1.273/2019, em seu Art. 5º.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

Gabinete do Prefeito, em 17 de junho de 2020.

RICARDO ROLIM DE MOURA
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em data supra.

CEZAR JOSÉ GOLLO
Secretário de Administração, Finanças e Planejamento

DECRETO Nº150/2020
Publicação Nº 2527007

DECRETO Nº 150/2020
DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº55/2020, ADJUDICA O OBJETO AO PROPONENTE VENCEDOR, E DÁ 
OUTRAS PROVIDENCIAS.

RICARDO ROLIM DE MOURA, Prefeito de Águas Frias, Estado de Santa Catarina, no uso de atribuições legais, em especial ao disposto na 
Lei Federal nº 8.666/93 e com alterações posteriores.
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DECRETA:
Art. 1º - Fica homologado o Processo Licitatório nº 55/2020, na modalidade de “Dispensa por Justificativa” nº 24/2020, na sua exata ordem 
de classificação.

Art. 2º - Fica adjudicado o objeto Transferência de Recursos Financeiros ao CIS-AMOSC no valor global de R$ 240.000,00 (duzentos e 
quarenta mil reais), proposta apresentada em favor do proponente: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina – CIS-
-AMOSC, para o cumprimento do objeto desta licitação.

Art. 3º - As despesas decorrentes do presente Decreto serão por conta do orçamento Municipal vigente.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de publicação.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Águas Frias – SC, em 17 de junho de 2020.

RICARDO ROLIM DE MOURA
Prefeito Municipal

O presente Decreto foi registrado e publicado em data supra.

CEZAR JOSE GOLLO
Sec. Adm. Finanças e Planejamento

EXTRATO DE EDITAL DE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº24/2020
Publicação Nº 2526999

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS
Estado de Santa Catarina

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Adm. Nº.: 55/2020
Edital: DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº.: 24/2020
Objeto : TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO CIS-AMOSC, PARA ADIMPLEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICA-
MENTOS, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE RATEIONº3/2020
RICARDO ROLIM DE MOURA, Prefeito de Águas Frias, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais, torna público para o 
conhecimento dos interessados que foi realizado Processo Licitatório n°55 /2020 de DISPENSA DE LICITAÇÃO POR JUSTIFICATIVA N°24 
/2020, para TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO CIS-AMOSC,
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Rua Sete de Setembro nº 512, nos dias úteis, de Segunda 
à Sexta, das 07:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas, ou pelo fone (049) 3332-0019.
Águas Frias -SC, 17 de junho de 2020

RICARDO ROLIM DE MOURA
PREFEITO

LEI Nº 1.282/2020
Publicação Nº 2526110

LEI Nº 1.282/2020
DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DO SUBSÍDIO MENSAL DOS AGENTES POLÍTICOS MUNICIPAIS (PREFEITO, VICE-PREFEITO, SECRETÁRIOS E 
VEREADORES) DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS-SC, PARA A LEGISLATURA DE 2021 A 2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

RICARDO ROLIM DE MOURA, Prefeito Municipal de Águas Frias, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são 
conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber a todos que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta lei fixa o subsídio dos agentes políticos do Município de Águas Frias-SC, para a Legislatura que se iniciará em 1º de janeiro de 
2021 e findará em 31 de dezembro de 2024.

Art. 2º - O subsídio mensal do Prefeito Municipal, fica fixado em R$ 12.716,56 (dose mil setecentos e dezesseis reais e cinquenta e seis 
centavos).

§ 1º O prefeito terá direito a férias remuneradas acrescidas de um terço.

§ 2º Fica determinado que não será instituído o pagamento de 13º (décimo terceiro) salário para o prefeito municipal na legislatura de que 
trata esta lei.
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Art. 3º - O subsídio mensal do Vice-Prefeito Municipal, fica fixado em R$ 4.497,91 (quatro mil quatrocentos e noventa e sete reais e noventa 
e um centavos).

§ 1º O vice-prefeito municipal, quando no exercício do cargo de prefeito, receberá o subsídio correspondente a este cargo proporcionalmen-
te ao tempo em que exercê-lo, conforme determinação da Lei Orgânica Municipal.

§ 2º O vice-prefeito Municipal, quando nomeado para o cargo de secretário municipal ou outro cargo equivalente, deverá optar por um dos 
subsídios.

§ 3º Fica determinado que não será instituído o pagamento de 13º (décimo terceiro) salário para o vice-prefeito municipal na legislatura 
de que trata esta lei.

Art. 4º - O subsídio mensal dos Secretários Municipais fica fixado em R$ 5.287,68 (cinco mil duzentos e oitenta e sete reais e sessenta e oito 
centavos), vedado o acréscimo de qualquer gratificação, abono, verba de representação ou outra espécie remuneratória.

Parágrafo único. Os secretários terão direito a décimo terceiro subsídio e férias remuneradas acrescidas de um terço.

Art. 5º - Fica fixado o subsídio mensal dos Vereadores da Câmara de Vereadores de Águas Frias-SC, no valor de R$ 2.911,28 (Dois mil no-
vecentos e onze reais e vinte e oito centavos).

§ 1º É facultado ao Vereador, quando for servidor titular de cargo, emprego ou função pública:
I – perceber as vantagens de seu cargos, emprego ou função, cumulativamente com o subsídio mensal de Vereador, previsto no caput deste 
artigo, desde que haja compatibilidade de horários;
II – em não havendo compatibilidade, poderá optar entre a sua remuneração de origem ou a do cargo eletivo;

§ 2º Fica determinado que não será instituído o pagamento de 13º (décimo terceiro) salário para os vereadores municipais na legislatura 
de que trata esta lei.

Art. 6º - Fica fixado o subsídio mensal do Presidente da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Água Frias-SC, no valor de R$ 
4.366,91(Quatro mil trezentos e sessenta e seis reais e noventa e um centavos).

Art. 7º - A percepção do subsídio dos Vereadores está condicionada ao comparecimento do Vereador às Sessões Ordinárias da Câmara.

§ 1º O Vereador que não comparecer às Sessões, observados os critérios regimentais, sofrerá desconto de 25% no valor do subsídio, salvo 
justificativa aprovada pelo Presidente ou pela Mesa Diretora.

§ 2º Será considerado presente na Sessão, o Vereador que assinar o livro de presença no início da Sessão, que participar da votação das 
proposições constantes da pauta e permanecer no Plenário até o encerramento da Ordem do Dia.

§ 3º A participação em sessões plenárias extraordinárias, solenes e especiais não serão remuneradas.

§ 4º O subsídio dos Vereadores será pago normalmente durante os recessos parlamentares.

§ 5º Em caso de substituição, o suplente terá direito à percepção do subsídio calculado proporcionalmente ao período em que exercer o 
mandato.

Art. 8º - O Prefeito, Vice-Prefeito, Secretário, Presidente da Câmara ou Vereador poderá renunciar, total ou parcialmente, o recebimento do 
subsídio, a qualquer momento da Legislatura, mediante requerimento escrito e protocolado na respectiva secretaria.

Art. 9º - Fica assegurada a recomposição anual no valor dos subsídios fixados por esta lei, nos termos do Artigo 37, inciso X, da Constituição 
Federal, limitada à variação do

índice oficial de inflação, para assegurar a irredutibilidade da remuneração em relação ao valor de origem, e não será considerada como 
alteração de valor do subsídio.

§ 1º A recomposição de que trata este artigo, acontecerá no mesmo mês de revisão da remuneração dos servidores públicos municipais, 
com aplicação do mesmo índice.

§ 2º No primeiro ano de mandato, o percentual da revisão de que trata o caput, será apurado a partir de 1º de janeiro de 2021, até o mês 
em que for concedida tal revisão aos servidores públicos municipais.
§ 3º Os valores de que trata esta lei já estão devidamente corrigidos com o acréscimo do índice de 4,48% previsto na lei complementar 
62/2020, sendo que, em caso de suspensão legal temporária da recomposição anual, tal percentual poderá ser reduzido do montante fixado.

Art. 10 - os subsídios de que trata esta Lei, serão pagos até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente.

Art. 11 - As despesas decorrentes desta Lei, serão atendidas pelas dotações orçamentárias próprias, dos orçamentos anuais do Município.

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021.
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Águas Frias - SC, em 17 de junho de 2020.

RICARDO ROLIM DE MOURA
Sec. Adm. Finanças e Planejamento

A presente Lei foi registrada e publicada em data supra.

CEZAR JOSE GOLLO
Sec. adm. finanças e Planejamento

PORTARIA Nº 10/2020
Publicação Nº 2526836

PORTARIA Nº 10/2020
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE ADICIONAL DE TITULAÇÃO À SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RICARDO ROLIM DE MOURA, Prefeito Municipal de Águas Frias, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhes são 
conferidas por Lei, em especial a Lei Complementar Municipal nº 45/2016.
RESOLVE:
Art. 1º - Fica concedido Adicional de Titulação, (Especialização), ao servidor Municipal Mauricio Dal Bello, ocupante de cargo público de 
Farmacêutico, nomeado pelo Decreto Municipal nº 23/2020, com carga horaria de 20 (vinte) horas semanais, lotado na Secretaria Municipal 
de Saúde, de acordo com o estabelecido no Art. 12, Anexo V da Lei Municipal Complementar nº 45/2016.

Art. 2º - Para fazer frente às despesas decorrentes da aplicação desta Portaria serão utilizados os recursos consignados no Orçamento 
Municipal Vigente.

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

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

Águas Frias – SC, em 17 de junho de 2020.

RICARDO ROLIM DE MOURA
Prefeito Municipal

A presente Portaria foi registrada e publicada em data supra.

CEZAR JOSE GOLLO
Sec. Adm. Finanças e Planejamento
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Águas Mornas

Prefeitura

DECRETO Nº 051/2020 ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE.
Publicação Nº 2526579

 DECRETO Nº 051/2020
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE.

OMERO PRIM, Prefeito Municipal de Águas Mornas, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização que lhe confere 
o artigo 32, I, da Lei nº 955/2019 de 06/11/2019,

DECRETA:
Art. 1º Fica suplementado no corrente exercício financeiro, no total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por conta do excesso de arreca-
dação na fonte de recurso 0.1.06.000218 a seguinte dotação:

05. SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO AÇÃO/GRUPO DE DESPESA VALOR

0501.10.303.0004.2054 Manutenção das Ações de Farmácia Básica 50.000,00
3.3.90.00/0.1.06.000218 Outras Despesas Correntes 50.000,00

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

Águas Mornas, 12 de junho de 2020.

Omero Prim
Prefeito Municipal

Registrado e publicado aos doze dias no mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Toni Vidal Jochem
Secretário Municipal de Administração e Finanças

DECRETO Nº 052/2020 FAZ REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES DENTRO DA MESMA CATEGORIA DE 
PROGRAMAÇÃO DE QUE TRATA O ARTIGO 167, INCISO VI, DA CF/88.

Publicação Nº 2526581

 DECRETO Nº 052/2020

FAZ REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES DENTRO DA MESMA CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO DE QUE TRATA O ARTIGO 167, INCISO VI, DA 
CF/88.

OMERO PRIM, Prefeito Municipal de Águas Mornas, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização que lhe confere 
o artigo 7º da Lei nº 958/2019 de 06/12/2019,

DECRETA:
Art. 1º Fica remanejado dentro da mesma categoria de programação de que trata o artigo 167, VI, da CF/88, as dotações abaixo identifi-
cadas:

13. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CÓDIGO AÇÃO/GRUPO DE DESPESA VALOR
1301.20.606.0007.2048 Assistência aos Pequenos Produtores Rurais 384,00
ANULA
3.1.90.00/0.1.00.000000 Pessoal e Encargos Sociais 384,00
SUPLEMENTA
4.4.90.00/0.1.00.000000 Investimentos 384,00

06. SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRASNPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO AÇÃO/GRUPO DE DESPESA VALOR

0601.15.452.0006.2045 Serviços de Coleta e Destinação Final do Lixo 1.000,00
ANULA
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4.4.90.00/0.1.00.000000 Investimentos 1.000,00
SUPLEMENTA
3.3.90.00/0.1.00.000000 Outras Despesas Correntes 1.000,00

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

Águas Mornas, 12 de junho de 2020.

Omero Prim
Prefeito Municipal

Registrado e publicado aos doze dias no mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Toni Vidal Jochem
Secretário Municipal de Administração e Finanças

DECRETO Nº 053/2020 ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE.
Publicação Nº 2526585

 DECRETO Nº 053/2020
ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE.

OMERO PRIM, Prefeito Municipal de Águas Mornas, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a autorização que lhe confere 
o artigo 32, II, da Lei nº 955/2019 de 06/11/2019,

DECRETA:
Art. 1º Fica suplementado no corrente exercício financeiro, no total de R$ 600,00 (seiscentos reais), por conta do Superávit Financeiro do 
Exercício Anterior, a seguinte dotação:

06. SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRASNPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO AÇÃO/GRUPO DE DESPESA VALOR

0601.06.181.0006.2040 Manutenção dos Serviços de Trânsito 600,00
3.3.90.00/0.3.00.000000 Outras Despesas Correntes 600,00

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

Águas Mornas, 17 de maio de 2020.

Omero Prim
Prefeito Municipal

Registrado e publicado aos dezessete dias no mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Toni Vidal Jochem
Secretário Municipal de Administração e Finanças

ERRATA - DECRETO N° 014/2020 ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE.
Publicação Nº 2526444

ERRATA:
Onde lê-se: “DECRETO N.º 014/2019 - ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE”, relativo a publicação n° 
2346591, publicado no dia 07/02/2020 na Edição n° 3048,
Leia-se: “DECRETO N.º 014/2020 - ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE”.

PRORROGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 47/2020
Publicação Nº 2527380

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS. Fica prorrogado a abertura do Processo Licitatório Nº 47/2020 para o dia 24/06/2020, as 
08:00 horas, em razão do feriado municipal do dia 19/06/2020. Modalidade: Tomada de Preços. Objeto: Contratação de empresa para a 
Pavimentação e Drenagem de um trecho da Rua Geral na localidade do Rio Salto, com lajotas sextavadas de concreto, com 229,71 m de 
extensão, totalizando 1.518,84 m², conforme plano de aplicação, projetos de engenharia, memorial descritivo, conforme especificações 
contidas nos Anexos I, II e III parte integrante do Edital. Preço Máximo: R$ 161.323,58. Retirada do Edital: Na Prefeitura, à Praça José 
Adão Lehmkuhl, 62, Centro, Águas Mornas/SC, fone: (48) 3245-7252, das 07 às 12 horas, ou pelo e-mail: licitacao@aguasmornas.sc.gov.
br. Águas Mornas, 18 de junho de 2020. Omero Prim – Prefeito Municipal.
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PRORROGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 48/2020
Publicação Nº 2527381

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS. Fica prorrogado a abertura do Processo Licitatório Nº 48/2020 para o dia 24/06/2020, as 
09:30 horas, em razão do feriado municipal do dia 19/06/2020. Modalidade: Tomada de Preços. Objeto: Contratação de empresa para a 
construção de um Portal na comunidade de Santa Isabel, conforme projeto de engenharia, memorial descritivo e demais especificações 
contidas nos Anexos I, II e III parte integrante do Edital. Preço Máximo: R$ 54.621,23. Retirada do Edital: Na Prefeitura, à Praça José Adão 
Lehmkuhl, 62, Centro, Águas Mornas/SC, fone: (48) 3245-7252, das 07 às 12 horas, ou pelo e-mail: licitacao@aguasmornas.sc.gov.br. 
Águas Mornas, 18 de junho de 2020. Omero Prim – Prefeito Municipal.

PRORROGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 49/2020
Publicação Nº 2527382

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS. Fica prorrogado a abertura do Processo Licitatório Nº 49/2020 para o dia 25/06/2020, as 
10:30 horas, em razão do feriado municipal do dia 19/06/2020. Modalidade: Tomada de Preços. Objeto: Contratação de empresa para 
a construção de um Espaço de Lazer no Campo Beira Rio, conforme projeto de engenharia, memorial descritivo e demais especificações 
contidas nos Anexos I, II e III parte integrante do Edital. Preço Máximo: R$ 120.00,00. Retirada do Edital: Na Prefeitura, à Praça José 
Adão Lehmkuhl, 62, Centro, Águas Mornas/SC, fone: (48) 3245-7252, das 07 às 12 horas, ou pelo e-mail: licitacao@aguasmornas.sc.gov.
br. Águas Mornas, 18 de junho de 2020. Omero Prim – Prefeito Municipal.

PRORROGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 50/2020
Publicação Nº 2527383

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS. Fica prorrogado a abertura do Processo Licitatório Nº 50/2020 para o dia 24/06/2020, as 
11:30 horas, em razão do feriado municipal do dia 19/06/2020. Modalidade: Tomada de Preços. Objeto: Contratação de empresa para 
Enrocamento do rio às margens da Estrada Geral na localidade Fazenda Ressurreição, conforme projeto de engenharia, memorial descritivo 
e demais especificações contidas nos Anexos I, II e III parte integrante do Edital. Preço Máximo: R$ 105.000,00. Retirada do Edital: Na 
Prefeitura, à Praça José Adão Lehmkuhl, 62, Centro, Águas Mornas/SC, fone: (48) 3245-7252, das 07 às 12 horas, ou pelo e-mail: licitacao@
aguasmornas.sc.gov.br. Águas Mornas, 18 de junho de 2020. Omero Prim – Prefeito Municipal.

PRORROGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 51/2020
Publicação Nº 2527384

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS. Fica prorrogado a abertura do Processo Licitatório Nº 51/2020 para o dia 25/06/2020, as 
09:00 horas, em razão do feriado municipal do dia 19/06/2020. Modalidade: Tomada de Preços. Objeto: Contratação de empresa para a 
construção de uma Escola de Educação Básica na localidade de Santa Cruz da Figueira, com área total a ser edificada de 1.875,08 m² con-
forme projetos de engenharia, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais especificações contidas 
no Edital. Fonte de Recurso: Contrato Nº 0530.301 de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA. Retirada do Edital: Na 
Prefeitura, à Praça José Adão Lehmkuhl, 62, Centro, Águas Mornas/SC, fone: (48) 3245-7252, das 07 às 12 horas, ou pelo e-mail: licitacao@
aguasmornas.sc.gov.br. Águas Mornas, 18 de junho de 2020. Omero Prim – Prefeito Municipal.
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Alfredo Wagner

Prefeitura

DECRETO 4485-2020
Publicação Nº 2526293

DECRETO Nº 4485, DE 16 DE JUNHO DE 2020.
DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA LIBERAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE ALFRE-
DO WAGNER/SC, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Naudir Antonio Schmitz, Prefeito Municipal de Alfredo Wagner, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pelo Inciso VIII do artigo 93, da lei orgânica do Município, e ainda e com fundamento na Lei Federal nº 13.979, de 06 de feve-
reiro de 2020, e
CONSIDERANDO a emergência em saúde pública, declarada de importância internacional pela Organização Mundial de Saúde, culminando 
com a adoção de medidas restritivas pelo Município de Palhoça/SC para conter a disseminação do novo coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO que o transporte coletivo é uma atividade essencial para a população acessar serviços públicos, como os de saúde, e 
exercer suas atividades econômicas e profissionais;
CONSIDERANDO que o transporte coletivo em funcionamento não deverá ser compreendido como medida contrária à recomendação de 
isolamento social e nem como incentivo para o relaxamento do isolamento social; e
CONSIDERANDO os Decretos Municipais e todas as suas alterações e complementações, bem como o Decreto Estadual nº 630/2020.
DECRETA:

Art. 1º Com a flexibilização do período de quarentena determinado pelo Decreto Estadual nº 630/2020, fica liberada a circulação de veículos 
de transporte público coletivo intermunicipal no território do Município de Alfredo Wagner/SC a partir do dia 17 de junho de 2020, mediante 
o cumprimento das regras e normativas impostas neste Decreto.
Art. 2º Para a circulação dos veículos de transporte coletivo, as empresas deverão observar e garantir as seguintes medidas:

I - motoristas, cobradores e demais colaboradores deverão usar máscaras cobrindo boca e nariz;
II - acompanhar e monitorar as condições de saúde dos motoristas, cobradores e demais colaboradores;
III - para acessar e permanecer nos veículos, os passageiros deverão usar máscaras cobrindo boca e nariz, exceto crianças com idade in-
ferior a 02 (dois) anos de idade, e fazer uso de álcool gel 70% para higienização das mãos;
IV - os veículos deverão possuir dispositivos com álcool gel 70% no embarque e junto ao cobrador, quando for o caso;
V - a lotação total ficará limitada a 50% (cinquenta por cento) da capacidade do veículo;
VI - após cada itinerário, as superfícies de contato (direção, bancos, maçanetas, portas, catraca, corrimão, barras de apoio e outras) deverão 
ser higienizadas com água e sabão ou álcool 70%;
VII - no final do expediente deverá ser realizada a higienização sanitária do veículo;
VIII - os veículos deverão circular sempre com as janelas e alçapões de teto abertos e travados para que não ocorra o fechamento durante 
a viagem;
IX - na impossibilidade de abrir as janelas, deverá ser fixado no interior do veículo e em local visível aos passageiros, comprovante da lim-
peza diária dos equipamentos de ar condicionado e ar renovável.
Art. 3º O transporte coletivo intermunicipal, no território do Município de Alfredo Wagner/SC, funcionará de segunda a domingo.
Art. 4º O pagamento da viagem deverá ser efetuado, preferencialmente, através de cartão.
Art. 5º Pessoas integrantes do grupo de risco, com idade igual ou superior a 60 anos não poderão utilizar o transporte coletivo intermuni-
cipal.
Art. 6º A fiscalização do transporte coletivo intermunicipal a que se refere este Decreto fica sob a responsabilidade dos Fiscais da Vigilância 
Sanitária.
Art. 7º As medidas estabelecidas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do 
Município.
Art. 8º O descumprimento do disposto neste Decreto implica na aplicação das penalidades sanitárias previstas na Lei Estadual 6.320/1983 
e aquelas previstas na legislação municipal, sem prejuízo de outras sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis.
Art. 9º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir do dia 17 de junho de 2020, revogando-se as disposições 
em contrário.

Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner/SC, 16 de junho de 2020.

NAUDIR ANTONIO SCHMITZ
Prefeito Municipal

PUBLICADO NESTA DATA



18/06/2020 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 3174

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 16

Anchieta

Prefeitura

DECRETO N. 0100/2020
Publicação Nº 2526107

DECRETO Nº. 0100/2020, DE 17 DE JUNHO DE 2020

“SUSPENDE OS PRAZOS DE VALIDADE DE CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS HOMOLOGADOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO 
DE ANCHIETA (SC), ENQUANTO PERDURAR OS EFEITOS DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

O Prefeito Municipal de Anchieta, Estado de Santa Catarina, no uso de duas atribuições legais, em especial as contidas no inciso VIII, do 
artigo 84, da Lei Orgânica do Município;
CONSIDERANDO, o disposto no art. 10, “caput”, da Lei Complementar Federal nº 173 de 27 de maio de 2020, que “ESTABELECE O PRO-
GRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19), ALTERA A LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE 
MAIO DE 2000, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”,
DECRETA:
Art. 1ª Ficam SUSPENSOS, com efeitos a partir de 20 de março de 2020, os prazos de validade dos Concursos Públicos e dos Processos 
Seletivos ora vigentes no Município de Anchieta/SC, a seguir especificados:
I. Concurso Público n. 001/2018, publicado no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC – Edição nº 2527, do dia 16/05/2018;
I. Concurso Público n. 001/2019, publicado no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC – Edição nº 2770, do dia 
07/03/2019;
III. Concurso Público n. 002/2019, publicado no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC – Edição nº 2944, do dia 
02/10/2019;
IV. Processo Seletivo 001/2019, publicado no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC – Edição n. 2770, do dia 07/03/2019;
V. Processo Seletivo n. 002/2019, publicado no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC – Edição n.2770, do dia 07/06/2019;
VI. Processo Seletivo n. 003/2019, publicado no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC – Edição n. 2944, do dia 
02/10/2019.
Art. 2º O prazo a que se refere o art. 1º volta a correr a partir do término do período de calamidade pública estabelecido pela União.
Art. 3º Este Decreto em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Anchieta (SC), 17 de junho 2020.

IVAN JOSÉ CANCI
Prefeito Municipal
CERTIFICO que o presente Decreto foi publicado no Diário Oficial do Municipio – www.diariomunicipal.sc.gov.br
Camila Baronio - Secretária de Administração e Gestão

DECRETO N. 099/2020
Publicação Nº 2526402

DECRETO Nº. 099/2020, DE 16 DE JUNHO DE 2020

Altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, através da abertura de Créditos Adicionais Suplementares na importân-
cia de até R$ 328.465,07 (trezentos e vinte e oito mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sete centavos) e contém outras providências.

O Prefeito do Municipio de Anchieta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 
Municipal, Lei Orçamentária Municipal sob nº 2.469, de 19 de novembro de 2019 e demais dispositivos constitucionais e legais,

DECRETA:

TITULO I

CAPÍTULO I
DA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Art. 1º Fica alterada a LOA - Lei Orçamentária nº. 2.469, de 19 de novembro de 2019, mais precisamente o Orçamento Geral do Município 
de Anchieta, Estado de Santa Catarina, através da abertura de Créditos Adicionais Suplementares na importância de até R$ 328.465,07 (tre-
zentos e vinte e oito mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sete centavos), distribuídos em conformidade com os prescritos neste ato.

CAPÍTULO II
DO LIMITE DO CRÉDITO E DA ABERTURA

Art. 2º Ficam abertos Créditos Adicionais Suplementares na importância de até R$ 328.465,07 (trezentos e vinte e oito mil, quatrocentos e 
sessenta e cinco reais e sete centavos), destinados a reforçar as dotações orçamentárias abaixo especificadas e constantes do Orçamento 

http://www.diariomunicipal.sc.gov.br


18/06/2020 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 3174

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 17

Geral do Município, nas seguintes contas, a saber:

02– PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
01 – GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
04.122.0002.2.003 – ADM. GERAL DOS BENS E SERV. DO GABINETE DO PREFEITO
(181) 3.1.90.00.00.00.00.00.0127 -Aplicações Diretas .................................... R$ 50.000,00

03– SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
01 – ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
04.122.0002.2.007 – ADM. GERAL BENS E SERV. DA SECRET. ADMINISTRAÇÃO
(182) 3.1.90.00.00.00.00.00.0127 -Aplicações Diretas .................................... R$ 35.000,00

03– SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
02 – LICITAÇÕES E CONTRATOS
04.122.0002.2.008 – ADM. GERAL DOS BENS E SERV. DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
(183) 3.1.90.00.00.00.00.00.0127 -Aplicações Diretas .................................... R$ 10.000,00

04– SECRETARIA DA FAZENDA
01 – FINANÇAS, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
04.129.0003.2.009 – ADM. GERAL DOS BENS E SERV. DE FINANÇAS, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
(176) 3.1.90.00.00.00.00.00.0127 -Aplicações Diretas .................................... R$ 11.000,00

04– SECRETARIA DA FAZENDA
02 – CONTADORIA GERAL
04.121.0004.2.011 – ADM. GERAL DOS BENS E SERV. DA CONTADORIA GERAL MUNICIPAL
(184) 3.1.90.00.00.00.00.00.0127 -Aplicações Diretas .................................... R$ 25.000,00

05– SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
08 – ESPORTE E LAZER
27.812.0013.2.027 – ADM. GERAL DOS BENS E SERV. DO DESPORTO AMADOR
(185) 3.1.90.00.00.00.00.00.0127 -Aplicações Diretas .................................... R$ 20.000,00

06– SECRETARIA DE AGRICULTURA
01 – AGRICULTURA
20.122.0002.2.028 – ADM. GERAL DOS BENS E SERV. DA SEC. DE AGRICULTURA
(186) 3.1.90.00.00.00.00.00.0127 -Aplicações Diretas .................................... R$ 24.113,58
(187) 3.1.90.00.00.00.00.00.0161 -Aplicações Diretas .................................... R$ 25.886,42

07– SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
01 – PLANEJAMENTO E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0002.2.033 – ADM. GERAL BENS E SERV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA
(188) 3.1.90.00.00.00.00.00.0161 -Aplicações Diretas .................................... R$ 27.465,07

07– SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
01 – PLANEJAMENTO E SERVIÇOS URBANOS
15.452.0016.2.034– LIMPEZA, CONSERV. E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
(189) 3.1.90.00.00.00.00.00.0161 -Aplicações Diretas .................................... R$ 10.000,00

07– SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
02 – OBRAS E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
26.782.0002.2.035 – ADM. GERAL BENS E SERV. DEPART. DE OBRAS E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
(190) 3.1.90.00.00.00.00.00.0161 -Aplicações Diretas ................................... R$ 50.000,00

08– ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
01 – ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
28.846.0002.0.004 – PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS
(191) 3.1.90.00.00.00.00.00.0161 -Aplicações Diretas .................................... R$ 20.000,00

13– SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL
01 – DESENVOLVIMENTO LOCAL
04.122.0002.2.012 – ADM. GERAL BENS E SERV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL
(192) 3.1.90.00.00.00.00.00.0161 -Aplicações Diretas .................................... R$ 20.000,0

Total ...................................................................... R$ 328.465,07

Art. 3º Para o atendimento da abertura dos Créditos, fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, a proceder por ato próprio, a 
abertura de Créditos Adicionais Suplementares, permitindo a utilizar o produto do Excesso de Arrecadação no valor de até R$ 328.465,07 
(trezentos e vinte e oito mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sete centavos), dos recursos provenientes do Auxílio Financeiro - FPM, 
sob o código 0127 (00.01.0127) e Auxílio Financeiro - LC 173/2020 COVID-19 – PMA (00.01.0161), conforme disposto no inciso II do § 4º 
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do art.43 da Lei Federal 4.320/64 e demais Constitucionais e Legais vigentes.

CAPÍTULO III
DA ALTERAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Art. 4º Fica, igualmente, alterada a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias nº. 2468, de 14 de novembro de 2019, em conformidade com o 
disposto nos artigos anteriores desta Lei, relativamente aos Créditos e redução introduzidas no presente Decreto.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Anchieta (SC), 16 de junho 2020.

IVAN JOSÉ CANCI
Prefeito Municipal

CERTIFICO que o presente Decreto foi publicado no Diário Oficial do Municipio – www.diariomunicipal.sc.gov.br
Camila Baronio - Secretária de Administração e Gestão

DECRETO N. 101/2020
Publicação Nº 2527090

DECRETO Nº. 101/2020, DE 17 DE JUNHO DE 2020.
DISPÕE SOBRE A SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL – COMDEC E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

O Prefeito do Município de Anchieta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 
Municipal;

Considerando o Decreto n. 101/2019, que nomeia Coordenadoria Municipal da Defesa Civil do município de anchieta e dá outras providen-
cias.

Considerando o Requerimento da Sra. Carla Marina Tremarin membro suplente, solicitando o afastamento da Coordenadoria Municipal da 
Defesa Civil;

DECRETA:
Art. 1º Fica alterada a alínea “f”, do inciso II, do Art. 1º do Decreto nº 101/2019, com a substituição de membro suplente, com a nomeação 
de Marlete Todescatto.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Município de Anchieta (SC), 17 de junho de 2020.

IVAN JOSÉ CANCI
Prefeito Municipal

CERTIFICO que o presente Decreto foi publicado no Diário Oficial do Municipio – www.diariomunicipal.sc.gov.br
Camila Baronio - Secretária de Administração e Gestão

http://www.diariomunicipal.sc.gov.br
http://www.diariomunicipal.sc.gov.br
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Angelina

Prefeitura

DECRETO Nº 054/2020
Publicação Nº 2526559

DECRETO Nº 054 DE 16 DE JUNHO DE 2020
Prorroga por mais 15 (quinze) dias o Decreto Municipal n. de 030 de abril de 2020, bem como flexibiliza medidas restritivas no âmbito do 
Município em cumprimento às ações em saúde pública emanadas dos Governos Federal e Estadual voltadas ao enfrentamento e à elimina-
ção dos riscos de disseminação e contágio do CORONAVÍRUS (COVID-19), e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Angelina, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais;
Considerando que 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, na 
forma do artigo 196 da Constituição da República;
Considerando que a Organização Mundial de Saúde (OMS), no dia 11 de março do corrente ano, atribuiu à epidemia causada pelo novo 
CORONAVÍRUS (COVID-19) o status de pandemia;
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de 
janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo CORONAVÍRUS (com público superior a cem pessoas);
Considerando a Portaria n. 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional 
(ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo COVID-19;
Considerando o disposto na Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional de corrente do coronavírus;
Considerando o disposto nos Decretos Estaduais 515, de 17 de março de 2020, 521, de 19 de março de 2020 e o 525, de 23 de março de 
2020;
Considerando o disposto no Prejulgado nº 1664 do TCE/SC;
Considerando que estudos recentes demostram a eficácia das medidas de afastamento social precoce para contenção da disseminação da 
COVID-19;
Considerando o disposto no Decreto Municipal nº 022 de 06 de abril de 2020, que decretou situação de emergência em saúde pública;

DECRETA

Art. 1º - Fica prorrogado por mais 15 (quinze) dias o Decreto Municipal n. 030 de 17 de abril de 2020 nos seus exatos termos, com exceção 
do disposto do Art. 2º do presente Decreto Municipal.
Art. 2º - Flexibiliza-se ao Art. 9º do Decreto Municipal n. 030 de 17 de abril de 2020 e aperfeiçoa o Parágrafo Único do Decreto Municipal 
n. 050 de 01 de junho de 2020, passando a vigorar com a seguinte redação: “Fica autorizado no território do Município de Angelina a 
permanência de pessoas em alojamentos coletivos, desde que observados os seguintes critérios: I – Número máximo de 50 (cinquenta) 
pessoas instaladas na área total do alojamento, mediante nominata prévia encaminhada a Secretária Municipal de Saúde; II – Certificação 
por profissional médico competente do bom estado geral de saúde das pessoas constantes da nominata e que ficarão instaladas no aloja-
mento; III – Cumprimento por todas as pessoas instaladas na área do alojamento das normas Municipais, Estaduais e Federais vigente no 
tocante a prevenção ao contágio por COVID-19 e saúde da população; IV – Entrada liberada aos fiscais vinculados à Secretaria Municipal 
de Saúde do Município de Angelina para vistoria e fiscalização quanto as regras de prevenção ao contágio e saúde da população. Parágrafo 
Único: Mediante parecer da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Angelina e Portaria Conjunta da Secretária Municipal de Saúde do 
Município e do Prefeito Municipal, poderão ser autorizadas a instalação e permanência de um número maior de pessoas nas dependências 
da área total dos alojamentos.”.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário e complementando as constantes 
nos Decretos anteriores.

Angelina/SC, 16 de junho de 2020.

GILBERTO ORLANDO DORIGON
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 055/2020
Publicação Nº 2527395

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA

DECRETO Nº 055/20
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

GILBERTO ORLANDO DORIGON, Prefeito Municipal, no exercício das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Orgânica do Município de 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC 11.188-2019?OpenDocument
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Angelina e autorização contida na Lei Municipal nº 001268 de 10 de Dezembro de 2019
DECRETA

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito para as seguintes dotações orça-
mentárias:

06 – SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS SERVICOS PUBLICOS
06.03 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM
2678292.025 - Manut., Conservação e Abertura de Estradas
(161) 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.53 - Aplicação Direta R$ 129.279,59

08 - ENCARGOS GERAIS
08.01 - ENCARGOS GERAIS
2884500.025 - Contribuição ao Pasep
(160) 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.53 - Aplicação Direta R$ 1.305,82
(159) 3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.52 - Aplicação Direta R$ 173,86

Total Suplementação R$ 130.759,27

Art. 2º -
Para atendimento da suplementação de que trata o artigo anterior serão 
utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação verificado até o 
mês e ano corrente..

Art. 3º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogada as 
disposições em contrário.

Angelina, 16 de junho de 2020.

GILBERTO ORLANDO DORIGON
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 056/2020
Publicação Nº 2527398

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DECRETO Nº 056/20
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

GILBERTO ORLANDO DORIGON, Prefeito Municipal, no exercício das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Orgânica do Município de 
Angelina e autorização contida na Lei Municipal nº 001268 de 10 de Dezembro de 2019
DECRETA

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito para a seguinte dotação orçamen-
tária:

09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10301142.032 - Piso da Atenção Básica Variável - Saúde da Família
(86) 3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.52- Aplicação Direta R$ 17.209,99

Total Suplementação R$ 17.209,99

Art. 2º -
Para atendimento da suplementação de que trata o artigo anterior serão 
utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação verificado até o 
mês e ano corrente.

Art. 3º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogada as 
disposições em contrário.

Angelina, 16 de junho de 2020.

GILBERTO ORLANDO DORIGON
Prefeito Municipal
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Anitápolis

Prefeitura

RESULTADO DE LICITAÇÃO E EXTR. DAS ATAS N° 001/2020 E 002/2020.
Publicação Nº 2526613

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITÁPOLIS – RESULTADO DE LICITAÇÃO – PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 015/2020 – OBJETO: O Registro de Preços para contratação de empresa para prestação de serviços de lavação dos veículos e 
máquinas das diversas secretarias do Município e Fundo Municipal de Saúde de Anitápolis, admitindo deslocamento máximo de 3 Km para 
execução dos serviços, conforme as especificações constantes no Termo de Referência (Anexo VIII do presente edital). EXTRATO DA ATA 
Nº 001/2020. CONTRATANTE: Município de Anitápolis. CONTRATADA: JÉSSICA ONOFRE DA SILVA 07472912921. Valor de R$ 34.000,00. 
EXTRATO DA ATA Nº 002/2020. CONTRATANTE: Município de Anitápolis. CONTRATADA: POSTO TONIA LTDA. Valor de R$ 74.300,00. Data 
da Assinatura: 17/06/2020. Prazo de vigência: 12 meses. Anitápolis, 17/06/2020. Laudir Pedro Coelho – Prefeito Municipal.
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Antônio Carlos

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO N. 68/2020 - PREGÃO PRESENCIAL N. 42/2020
Publicação Nº 2526491

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório nº 68/2020; Pregão Presencial nº 42/2020; Tipo: Menor Preço por Lote; Objeto: A presente licitação tem como objeto 
o registro de preços licitatório para contratação de seguros de responsabilidade civil de danos causados a veículos de terceiros e acidentes 
pessoais de passageiros e condutores dos veículos da frota do município de Antônio Carlos/SC de acordo com especificações, quantitativos 
e condições estabelecidas no Anexo I e nas condições previstas neste Edital. Entrega dos envelopes e abertura: Dia 01 julho de 2020, as 
09h00min no Auditório da Câmara de Vereadores do Município de Antônio Carlos/SC. Obtenção do edital e informações no Setor de Licita-
ções Municipal, localizado na Praça Anchieta, n. 10, Centro, Antônio Carlos/SC, das 07h00min às 13h00min, pelo telefone (48) 3272.8617 
ou pelo endereço eletrônico licitacao@antoniocarlos.sc.gov.br.

Antônio Carlos/SC, 17 de junho de 2020

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

EXTRATO DE TERMO ADITIVO - QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2019
Publicação Nº 2526399

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 063/2019; Origem: Processo de Licitação 010/2019 – Concorrência Pública 01/2019; Contratante: 
Município de Antônio Carlos/SC. Contratada: PNA CONSTRUÇÕES. Objeto: O termo aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo, suprimir 
e aditar o valor do contrato, que consiste na “contratação de empresa especializada em serviços de engenharia civil para empreitada por 
menor preço global, com fornecimento de material e mão de obra especializada para continuação da construção da creche “projeto padrão 
tipo 2”, através do convênio Nº 5543/2013, firmado entre o Ministério da Educação - Governo Federal – Programa Proinfâcia e o Município 
de Antônio Carlos, com área construída de 890,33 m², a ser construída na Rua H, Centro de Antônio Carlos. Prazo: Fica prorrogado por mais 
60 dias o prazo do Contrato nº 063/2019, cujo novo vencimento será em 06/07/20.Aditamento: Fica alterado o valor do presente contrato, 
atualmente em R$ 1.133.947,76, devendo ser suprimido o valor de R$ 19.985,73 e aditada a importância de R$ 105.883,01, totalizando o 
novo valor de R$ 1.219.845,04.

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

PORTARIA N 358/2020
Publicação Nº 2527419

PORTARIA Nº 358/2020
Concede licença prêmio a servidor.

GERALDO PAULI – Prefeito do Município de Antônio Carlos, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 56, inciso VI, da Lei 
Orgânica Municipal, de acordo com a Lei nº 558/92;

RESOLVE:
Artigo 1º - Conceder LICENÇA PRÊMIO por 30 dias ao servidor EDMILSON DE SOUZA TEIXEIRA, ocupante do cargo efetivo de MOTORISTA, 
referente ao período aquisitivo de 04/05/2015 a 03/05/2020, a contar de 08 de junho de 2020.

Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 08/06/2020.

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

Município de Antônio Carlos, em 18 de junho de 2020.

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Publicada a presente portaria em 18 de junho de 2020.
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Apiuna

Prefeitura

ADITIVO 3- ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01 FMS, PP 01/2020 FMS
Publicação Nº 2526723

RERRATIFICAÇÃO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2020 FMS – PROVENIENTE DO PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 01/2020, na forma abaixo:

O MUNICIPIO DE APIUNA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na RUA QUINTINO BOCAIUVA, CENTRO, Apiúna - SC, 
89.135-000, inscrito no CNPJ sob nº 79.373.767/0001-16, neste ato representado pelo Prefeito José Gerson Gonçalves, de outro lado, a 
empresa INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 12.889.035/001-02, neste ato representada por seu bastan-
te procurador que abaixo assina, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços proveniente 
do Pregão Presencial nº 01/2020 FMS, nos termos do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e da Lei 8666/1993, artigo 65 e pelas 
cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 O presente termo aditivo tem por objeto o RETIFICAR o segundo termo aditivo à ata 01/2020 que previa Reequilíbrio Econômico-finan-
ceiro do item 39 informada na ata de registro de preço nº 01/2020.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTIVICATIVA
O presente Termo Aditivo é celebrado de acordo com o disposto no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho 
de 1.993, com as alterações que lhe foram supervenientes. Considerando o equivoco no cálculo do reajuste repassado através do aditivo 
02, conforme explanado no parecer jurídico nº 51/2020, faz a presente retificação.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO DO SEGUNDO ADITIVO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2020 FMS
Verificando o equivoco cometido no parecer jurídico nº 50/2020, que posteriormente foi retificado pelo parecer jurídico nº 51/2020, faz a 
seguinte alteração.
Onde se lia:
Item Descrição Antigo Vlr. Unit Antigo Vlr. Total Novo Vlr. Unit Novo Vlr. Total

39

CITALOPRAN (BROMIDRATO) 20MG, COMPRIMIDO, EMBALA-
GEM COM NO MAXIMO 600 COMPRIMIDOS, EM EMBALAGEM 
PRIMARIA E SECUNDARIA, DE ACORDO COM A PUBLICACAO DO 
REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE

0,1320 2.640,00 0,1500 3000,00

Passa-se a ler:
Item Descrição Antigo Vlr. Unit Antigo Vlr. Total Novo Vlr. Unit Novo Vlr. Total

39

CITALOPRAN (BROMIDRATO) 20MG, COMPRIMIDO, EMBALA-
GEM COM NO MAXIMO 600 COMPRIMIDOS, EM EMBALAGEM 
PRIMARIA E SECUNDARIA, DE ACORDO COM A PUBLICACAO DO 
REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE

0,1320 2.640,00 0,1705 3.410,00

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições da Ata de Registro de Preços ora aditada, naquilo que não conflitarem com o pre-
sente instrumento.

CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO
Nos termos da Lei 8666/1993, Art. 61, Parágrafo Único, deverá se proceder com a publicação resumida do instrumento de contrato ou de 
seus aditamentos na imprensa oficial até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, sendo condição indispensável para sua 
eficácia. A publicação será pela mesma forma que se deu o texto original.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Ascurra SC, o local competente para dirimir todas as questões do presente Termo, sendo este competente 
para a propositura de qualquer medida judicial dele decorrente, com a exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma.
Apiúna SC, 17/06/2020

JOSE GERSON GONCALVES
PREFEITO DE APIÚNA
CONTRATANTE

INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Contratada

Testemunhas:
___________________________________
Nome: LUCAS XAVIER DOS REIS
CPF: 121.829.128-19

Nome: CARLA REGINA ZONTA LANGE
CPF: 938.261.769-87

Nome: WILLY WOEHL
OAB/SC 7793
Advogado
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SUSPENSÃO CONTRATO Nº 18/2020
Publicação Nº 2526627

SUSPENSÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

A PREFEITURA DE APIÚNA, Estado de Santa Catarina, com sede na Rua Quintino Bocaiúva, 204, Centro, Apiúna/SC, inscrita no CNPJ sob nº 
79.373.767/0001-16, neste ato representada pelo Prefeito senhor JOSE GERSON GONCALVES, decide pela suspensão do Contrato nº 18/2020, originário 
da Concorrência nº 06/2020 com o objeto CONCESSÃO DE ESPAÇO FÍSICO EDIFICADO, SENDO UMA QUADRA DE ESPORTES NA LOCALIDADE SUBIDA E 
UMA QUADRA DE ESPORTES NA LOCALIDADE RIBEIRÃO BASÍLIO, firmado com a empresa UILIAN PABLO ZEFERINO.

Justificativa:

Acatando o Parecer Jurídico nº 38/2020 de 29/04/2020, protocolado no Setor de licitações em 04/05/2020.

A pandemia global causada pelo Corona vírus atingiu em cheio a nação brasileira. Os efeitos desastrosos na economia nacional, portanto, decorrem em 
sua maioria pela impossibilidade de exercício das relações sociais mínimas. Força maior e onerosidade excessiva têm sido alegadas para postergação 
de termos, revisão ou mesmo rescisão de contratos celebrados. Para garantir a equidade e o equilíbrio dentro dos contratos da administração publica, 
em muitos estão ocorrendo o pedido de reajuste/reequilíbrio de preços, substituição de marca ou desistência na participação da licitação. Isso apenas é 
possível diante de princípios que atendem ao melhor interesse publico e com a alegação de fato superveniente, de caso fortuito e de força maior. A pan-
demia do corona vírus, covid 19, também se enquadra nos conceitos de caso fortuito e força maior previstos em lei, hipóteses em que, mesmo havendo o 
cumprimento diferenciado da obrigação por uma das partes, esta não responde por eventuais inconvenientes causados à outra. Com efeito, a pandemia 
configura "fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir", nos exatos termos do parágrafo único do art. 393, do Código Civil. Medidas 
governamentais drásticas como o fechamento do comércio, interrupção dos transportes públicos, isolamento social e a quarentena ameaçam os negócios 
e a cadeia logística, levando muitas famílias e empresas a perderem a perspectiva de geração de receita e de caixa. É inequívoca, para muitos afetados, 
a situação de absoluto impedimento no cumprimento de obrigações, caracterizando-se o caso fortuito e a força maior. No nosso caso, regulados pelos 
Decretos Estaduais n°. 515/2020 e 525/2020, decretados pelo governador do estado de Santa Catarina. A pandemia é extraordinária, do que faz prova as 
medidas drásticas e inéditas a que estão sendo submetidas as pessoas físicas e jurídicas; e imprevisível, pois, a cada dia, novas disposições, normas e re-
gras são editadas pelo Poder Público, surpreendendo e afetando diretamente as atividades empresariais e de toda a economia. A situação de calamidade 
iniciou em março de 2020 sem data para prevista para encerrar, sendo assim a suspensão do contrato deve ocorrer desde o inicio de março do presente 
ano, até o dia em que o estado de emergência pública for revogado liberando as empresas contratadas, no caso concessionárias, para retornarem as 
suas atividades normais. Desta forma, suspendo os contratos sem a cobrança de qualquer valor de todas as concessões de espaços públicos municipais, 
dentre eles (ginásios de esportes, praças publicas e pavilhões de eventos), desde o dia 01/03/2020 e até enquanto durar a determinação de fechamento 
desse tipo de local, em razão da situação de emergência pública, declarada pelos órgãos governamentais relativo a pandemia corona vírus, covid 19, bem 
como a proibição de aglomerações por causa da pandemia em espaços públicos.

Ficam suspensos os pagamentos dos meses de março, abril, maio e junho do ano de 2020, sendo que esta suspensão poderá ser prorrogada conforme 
progredir a Legislação da Situação de Emergência Pública.

Apiúna, 05 de maio de 2020.

JOSE GERSON GONCALVES
Prefeito de Apiúna

http://outra.Com
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SUSPENSÃO CONTRATO Nº 19/2020
Publicação Nº 2526624

SUSPENSÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

A PREFEITURA DE APIÚNA, Estado de Santa Catarina, com sede na Rua Quintino Bocaiúva, 204, Centro, Apiúna/SC, inscrita no CNPJ sob nº 
79.373.767/0001-16, neste ato representada pelo Prefeito senhor JOSE GERSON GONCALVES, decide pela suspensão do Contrato nº 19/2020, originário 
da Concorrência nº 06/2020 com o objeto CONCESSÃO DE ESPAÇO FÍSICO EDIFICADO, SENDO UMA QUADRA DE ESPORTES NA LOCALIDADE SUBIDA E 
UMA QUADRA DE ESPORTES NA LOCALIDADE RIBEIRÃO BASÍLIO, firmado com a empresa CARLOS EDUARDO CAPISTRANO 05703899923.

Justificativa:

Acatando o Parecer Jurídico nº 38/2020 de 29/04/2020, protocolado no Setor de licitações em 04/05/2020.

A pandemia global causada pelo Corona vírus atingiu em cheio a nação brasileira. Os efeitos desastrosos na economia nacional, portanto, decorrem em 
sua maioria pela impossibilidade de exercício das relações sociais mínimas. Força maior e onerosidade excessiva têm sido alegadas para postergação 
de termos, revisão ou mesmo rescisão de contratos celebrados. Para garantir a equidade e o equilíbrio dentro dos contratos da administração publica, 
em muitos estão ocorrendo o pedido de reajuste/reequilíbrio de preços, substituição de marca ou desistência na participação da licitação. Isso apenas é 
possível diante de princípios que atendem ao melhor interesse publico e com a alegação de fato superveniente, de caso fortuito e de força maior. A pan-
demia do corona vírus, covid 19, também se enquadra nos conceitos de caso fortuito e força maior previstos em lei, hipóteses em que, mesmo havendo o 
cumprimento diferenciado da obrigação por uma das partes, esta não responde por eventuais inconvenientes causados à outra. Com efeito, a pandemia 
configura "fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir", nos exatos termos do parágrafo único do art. 393, do Código Civil. Medidas 
governamentais drásticas como o fechamento do comércio, interrupção dos transportes públicos, isolamento social e a quarentena ameaçam os negócios 
e a cadeia logística, levando muitas famílias e empresas a perderem a perspectiva de geração de receita e de caixa. É inequívoca, para muitos afetados, 
a situação de absoluto impedimento no cumprimento de obrigações, caracterizando-se o caso fortuito e a força maior. No nosso caso, regulados pelos 
Decretos Estaduais n°. 515/2020 e 525/2020, decretados pelo governador do estado de Santa Catarina. A pandemia é extraordinária, do que faz prova as 
medidas drásticas e inéditas a que estão sendo submetidas as pessoas físicas e jurídicas; e imprevisível, pois, a cada dia, novas disposições, normas e re-
gras são editadas pelo Poder Público, surpreendendo e afetando diretamente as atividades empresariais e de toda a economia. A situação de calamidade 
iniciou em março de 2020 sem data para prevista para encerrar, sendo assim a suspensão do contrato deve ocorrer desde o inicio de março do presente 
ano, até o dia em que o estado de emergência pública for revogado liberando as empresas contratadas, no caso concessionárias, para retornarem as 
suas atividades normais. Desta forma, suspendo os contratos sem a cobrança de qualquer valor de todas as concessões de espaços públicos municipais, 
dentre eles (ginásios de esportes, praças publicas e pavilhões de eventos), desde o dia 01/03/2020 e até enquanto durar a determinação de fechamento 
desse tipo de local, em razão da situação de emergência pública, declarada pelos órgãos governamentais relativo a pandemia corona vírus, covid 19, bem 
como a proibição de aglomerações por causa da pandemia em espaços públicos.

Ficam suspensos os pagamentos dos meses de março, abril, maio e junho do ano de 2020, sendo que esta suspensão poderá ser prorrogada conforme 
progredir a Legislação da Situação de Emergência Pública.

Apiúna, 05 de maio de 2020.

JOSE GERSON GONCALVES
Prefeito de Apiúna

http://outra.Com
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SUSPENSÃO CONTRATO Nº 30/2019
Publicação Nº 2526631

SUSPENSÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

A PREFEITURA DE APIÚNA, Estado de Santa Catarina, com sede na Rua Quintino Bocaiúva, 204, Centro, Apiúna/SC, inscrita no CNPJ sob nº 
79.373.767/0001-16, neste ato representada pelo Prefeito senhor JOSE GERSON GONCALVES, decide pela suspensão do Contrato nº 30/2019, originário 
da Concorrência nº 29/2019 com o objeto CONCESSÃO REMUNERADA DE USO DE ESPAÇO FÍSICO EDIFICADO, COM ÁREA DE 130 M2, NA PRAÇA AQUI-
DABÃ, PARA INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LANCHONETE, firmado com a empresa BRUNA NUNES KORB 10796707936.

Justificativa:

Acatando o Parecer Jurídico nº 38/2020 de 29/04/2020, protocolado no Setor de licitações em 04/05/2020.

A pandemia global causada pelo Corona vírus atingiu em cheio a nação brasileira. Os efeitos desastrosos na economia nacional, portanto, decorrem em 
sua maioria pela impossibilidade de exercício das relações sociais mínimas. Força maior e onerosidade excessiva têm sido alegadas para postergação 
de termos, revisão ou mesmo rescisão de contratos celebrados. Para garantir a equidade e o equilíbrio dentro dos contratos da administração publica, 
em muitos estão ocorrendo o pedido de reajuste/reequilíbrio de preços, substituição de marca ou desistência na participação da licitação. Isso apenas é 
possível diante de princípios que atendem ao melhor interesse publico e com a alegação de fato superveniente, de caso fortuito e de força maior. A pan-
demia do corona vírus, covid 19, também se enquadra nos conceitos de caso fortuito e força maior previstos em lei, hipóteses em que, mesmo havendo o 
cumprimento diferenciado da obrigação por uma das partes, esta não responde por eventuais inconvenientes causados à outra. Com efeito, a pandemia 
configura "fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir", nos exatos termos do parágrafo único do art. 393, do Código Civil. Medidas 
governamentais drásticas como o fechamento do comércio, interrupção dos transportes públicos, isolamento social e a quarentena ameaçam os negócios 
e a cadeia logística, levando muitas famílias e empresas a perderem a perspectiva de geração de receita e de caixa. É inequívoca, para muitos afetados, 
a situação de absoluto impedimento no cumprimento de obrigações, caracterizando-se o caso fortuito e a força maior. No nosso caso, regulados pelos 
Decretos Estaduais n°. 515/2020 e 525/2020, decretados pelo governador do estado de Santa Catarina. A pandemia é extraordinária, do que faz prova as 
medidas drásticas e inéditas a que estão sendo submetidas as pessoas físicas e jurídicas; e imprevisível, pois, a cada dia, novas disposições, normas e re-
gras são editadas pelo Poder Público, surpreendendo e afetando diretamente as atividades empresariais e de toda a economia. A situação de calamidade 
iniciou em março de 2020 sem data para prevista para encerrar, sendo assim a suspensão do contrato deve ocorrer desde o inicio de março do presente 
ano, até o dia em que o estado de emergência pública for revogado liberando as empresas contratadas, no caso concessionárias, para retornarem as 
suas atividades normais. Desta forma, suspendo os contratos sem a cobrança de qualquer valor de todas as concessões de espaços públicos municipais, 
dentre eles (ginásios de esportes, praças publicas e pavilhões de eventos), desde o dia 01/03/2020 e até enquanto durar a determinação de fechamento 
desse tipo de local, em razão da situação de emergência pública, declarada pelos órgãos governamentais relativo a pandemia corona vírus, covid 19, bem 
como a proibição de aglomerações por causa da pandemia em espaços públicos.

Ficam suspensos os pagamentos dos meses de março, abril, maio e junho do ano de 2020, sendo que esta suspensão poderá ser prorrogada conforme 
progredir a Legislação da Situação de Emergência Pública.

Apiúna, 05 de maio de 2020.

JOSE GERSON GONCALVES
Prefeito de Apiúna

http://outra.Com
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SUSPENSÃO CONTRATO Nº 70/2017
Publicação Nº 2526629

SUSPENSÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

A PREFEITURA DE APIÚNA, Estado de Santa Catarina, com sede na Rua Quintino Bocaiúva, 204, Centro, Apiúna/SC, inscrita no CNPJ sob nº 
79.373.767/0001-16, neste ato representada pelo Prefeito senhor JOSE GERSON GONCALVES, decide pela suspensão do Contrato nº 70/2017, originário 
da Concorrência nº 108/2017 com o objeto CONCESSÃO DE ESPAÇO FÍSICO EDIFICADO, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES JORGE LUIZ FISTA-
ROL, firmado com a empresa MARCOS FERRARI 83464484904.

Justificativa:

Acatando o Parecer Jurídico nº 38/2020 de 29/04/2020, protocolado no Setor de licitações em 04/05/2020.

A pandemia global causada pelo Corona vírus atingiu em cheio a nação brasileira. Os efeitos desastrosos na economia nacional, portanto, decorrem em 
sua maioria pela impossibilidade de exercício das relações sociais mínimas. Força maior e onerosidade excessiva têm sido alegadas para postergação 
de termos, revisão ou mesmo rescisão de contratos celebrados. Para garantir a equidade e o equilíbrio dentro dos contratos da administração publica, 
em muitos estão ocorrendo o pedido de reajuste/reequilíbrio de preços, substituição de marca ou desistência na participação da licitação. Isso apenas é 
possível diante de princípios que atendem ao melhor interesse publico e com a alegação de fato superveniente, de caso fortuito e de força maior. A pan-
demia do corona vírus, covid 19, também se enquadra nos conceitos de caso fortuito e força maior previstos em lei, hipóteses em que, mesmo havendo o 
cumprimento diferenciado da obrigação por uma das partes, esta não responde por eventuais inconvenientes causados à outra. Com efeito, a pandemia 
configura "fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir", nos exatos termos do parágrafo único do art. 393, do Código Civil. Medidas 
governamentais drásticas como o fechamento do comércio, interrupção dos transportes públicos, isolamento social e a quarentena ameaçam os negócios 
e a cadeia logística, levando muitas famílias e empresas a perderem a perspectiva de geração de receita e de caixa. É inequívoca, para muitos afetados, 
a situação de absoluto impedimento no cumprimento de obrigações, caracterizando-se o caso fortuito e a força maior. No nosso caso, regulados pelos 
Decretos Estaduais n°. 515/2020 e 525/2020, decretados pelo governador do estado de Santa Catarina. A pandemia é extraordinária, do que faz prova as 
medidas drásticas e inéditas a que estão sendo submetidas as pessoas físicas e jurídicas; e imprevisível, pois, a cada dia, novas disposições, normas e re-
gras são editadas pelo Poder Público, surpreendendo e afetando diretamente as atividades empresariais e de toda a economia. A situação de calamidade 
iniciou em março de 2020 sem data para prevista para encerrar, sendo assim a suspensão do contrato deve ocorrer desde o inicio de março do presente 
ano, até o dia em que o estado de emergência pública for revogado liberando as empresas contratadas, no caso concessionárias, para retornarem as 
suas atividades normais. Desta forma, suspendo os contratos sem a cobrança de qualquer valor de todas as concessões de espaços públicos municipais, 
dentre eles (ginásios de esportes, praças publicas e pavilhões de eventos), desde o dia 01/03/2020 e até enquanto durar a determinação de fechamento 
desse tipo de local, em razão da situação de emergência pública, declarada pelos órgãos governamentais relativo a pandemia corona vírus, covid 19, bem 
como a proibição de aglomerações por causa da pandemia em espaços públicos.

Ficam suspensos os pagamentos dos meses de março, abril, maio e junho do ano de 2020, sendo que esta suspensão poderá ser prorrogada conforme 
progredir a Legislação da Situação de Emergência Pública.

Apiúna, 05 de maio de 2020.

JOSE GERSON GONCALVES
Prefeito de Apiúna

TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL AO CONTRATO 38/2019
Publicação Nº 2527405

PREFEITURA DE APIÚNA
EXTRATO DE RESCISÃO Nº 02/2020 AO CONTRATO Nº 38/2019
TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 59/2019
A PREFEITURA APIÚNA SC, torna público, para conhecimento dos interessados que: Fica rescindo, a partir de 28/05/2020, o Contra-
to de Administrativo nº 085/2018, celebrado entre a Prefeitura Municipal de APIÚNA e a empresa JEAN CLEI LUCHTEMBERG, CNPJ: 
03.958.256/0001-02 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FECHAMENTO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA BÁSICA MUNI-
CIPAL VICTÓRIA CERUTTI PETTERS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA E PROJETOS,. A presente rescisão é de forma 
AMIGÁVEL, por acordo entre as partes, com base nos Art. 79, inciso II da Lei 8.666/93, tendo em vista a decisão favorável ao pedido de 
rescisão amigável feito pela contratada. Na rescisão, A CONTRATADA, outorgou a mais geral, plena e irrevogável quitação com relação a 
valores correspondentes ao objeto contratado, não tendo qualquer importância futura a receber da CONTRATANTE, renunciando a qualquer 
direito de pleitear administrativa ou judicialmente valores, indenizações, lucros ou danos decorrentes da relação contratual ora rescindida.

http://outra.Com
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Arabutã

Prefeitura

2633
Publicação Nº 2527406

DECRETO Nº 2633, DE 17 DE JUNHO DE 2020.
Abre crédito suplementar adicional por conta do Excesso de Arrecadação por fonte Especifica no valor de R$ 5.260,40 no Orçamento do 
Município de Arabutã.

LEANI KAPP SCHMITT, Prefeita do Município de Arabutã, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e nos termos das Leis 955 
de 30 de outubro de 2019, que dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2020 – LDO e dá outras providências, 
e 958 de 30 de dezembro de 2019, que estima a Receita e Fixa a Despesa, do Município de Arabutã - SC, para o exercício de 2020 – LOA, 
combinado com o inciso I, § 1° do art. 43 da Lei Federal 4.320/64,

DECRETA:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir o seguinte crédito adicional suplementar:

Órgão 90 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Unidade 01 Encargos Gerais do Município

Projeto Atividade 0.005 Obrigações Tributárias e Contributivas

Modalidade 190 3390000000000000010950 Aplicações Diretas 4.642,40

Órgão 90 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Unidade 01 Encargos Gerais do Município

Projeto Atividade 0.005 Obrigações Tributárias e Contributivas

Modalidade 191 3390000000000000010951 Aplicações Diretas 618,00

TOTAL 5.260,40

Art. 2° Os créditos adicionais suplementar constante do art. 1º da presente Lei será aberto por conta do excesso de arrecadação na fonte 
especifica:
Fonte Financiadora: Excesso de Arrecadação na Fonte Especifica:
Descrição da Fonte: 0.1.0950 – Auxilio Financeiro - LC 173/2020 – Livres ..................... R$ 4.642,40
Descrição da Fonte: 0.1.0951 – Auxilio Financeiro - LC 173/2020 - Social/saúde .............. R$ 618,00
TOTAL ................................................................................ R$ 5.260,40

Art. 3° O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Arabutã - SC, 17 de junho de 2020.

Leani Kapp Schmitt
Prefeita

Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM
Glaucia Pottratz
Responsável pelas publicações

2634
Publicação Nº 2527408

DECRETO Nº 2568, DE 17 DE JUNHO DE 2020.
Abre crédito suplementar adicional por conta Excesso de Arrecadação por fonte de recursos no valor de R$ 15.000,00 no orçamento da 
Prefeitura Municipal de Arabuta.

LEANI KAPP SCHMITT, Prefeita do Município de Arabutã, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e nos termos das Leis 955 
de 30 de outubro de 2019, que dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2020 – LDO e dá outras providências, 
e 958 de 30 de dezembro de 2019, que estima a Receita e Fixa a Despesa, do Município de Arabutã - SC, para o exercício de 2020 – LOA, 
combinado com o inciso I, § 1° do art. 43 da Lei Federal 4.320/64,

DECRETA:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir o seguinte crédito adicional suplementar no Orçamento da Prefeitura Municipal 
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de Arabutã:

Órgão 12 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Unidade 01 Gerencia de Administração e Fazenda

Projeto Atividade 2.004 Atividades Burocráticas, Administrativas e Finanças

Modalidade 192 3390000000000000010950 Aplicações Diretas 15.000,00

TOTAL 15.000,00

Art. 2° Os créditos adicionais suplementar constante do art. 1º da presente Lei será aberto por conta do excesso de arrecadação na fonte 
especifica:
Fonte Financiadora: Excesso de Arrecadação na Fonte Especifica:
Descrição da Fonte: 0.1.0950 – Auxilio Financeiro - LC 173/2020 – Livres ................... R$ 15.000,00
TOTAL ................................................................................ R$ 15.000,00

Art. 5° O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Arabutã - SC, 17 de junho de 2020.

Leani Kapp Schmitt
Prefeita

Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM
Glaucia Pottratz
Responsável pelas publicações

2635
Publicação Nº 2527421

DECRETO Nº 2635, 17 DE JUNHO DE 2020.
NOMEIA E DESIGNA COMISSÃO ESPECIAL PARA AVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA USO PÚBLICO.

Art. 1º. Fica designada Comissão Especial para avaliação da viabilidade de locação de bens imóveis para uso do município de Arabutã.
Art. 2º. Para compor a Comissão que trata o art. 1º, ficam nomeados os seguintes membros.

- LEILA ANA MATIELLO, inscrita no CPF sob nº. 602.812.860-00;
- RAÍ ALAN LAMB, inscrito no CPF sob nº. 069.691.839-04;
- JOANA CARINE GOLDMEYER, inscrita no CPF sob nº. 039.438.729-55;
- CLAUDIR VERUCH, inscrito no CPF sob nº 004.610.349-05.

Art. 3°. A Comissão, no seu ato de avaliação, terá o objetivo de emitir parecer fundamentado sobre a viabilidade de locação dos bens imó-
veis potenciais para fins de uso públicos, sob aspectos econômicos, ambientais e sociais e demais dimensões relacionadas e afins e atribuir 
valor a ser pago pela locação se esta vier a se concretizar.
Art. 4°. O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Arabutã SC, 17 de Junho de 2020.

LEANI KAPP SCHMITT
Prefeita

Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM.

Glaucia Pottratz
Responsável pela publicação

PORTARIA 356/2020
Publicação Nº 2526787

PORTARIA Nº 356/2020
CONCEDE LICENÇA A SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Leani Kapp Schmitt, Prefeita de Arabutã, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei;

RESOLVE:
Art.1º CONCEDER, à servidora MICHELE MARCIANE WASEM, inscrita no CPF sob nº. 059.353.289-92, ocupante do cargo comissionado de 
Coordenadora, licença maternidade conforme art. 104 da Lei Complementar nº 159/2014, a partir de 15 de junho de 2020.
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Art.2º Os efeitos desta Portaria retroagem à data de 15 de junho de 2020.
Art.3º Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Arabutã/SC, 17 de junho de 2020.

LEANI KAPP SCHMITT
Prefeita

Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM.

Glaucia Pottratz
Responsável pela publicação.
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Arroio Trinta

Prefeitura

DECRETO Nº 2008
Publicação Nº 2527357

DECRETO Nº 2008, de 16 de junho de 2020.
Autoriza Unificação de Área que Especifica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o dis-
positivo no artigo 100, Inciso VII da Lei Orgânica do Município, e demais normas legais aplicáveis à matéria,

DECRETA:
Art. 1º Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal a promover Unificação de áreas da matricula nº 12.788 - área 260,34m2 com a 
matricula nº 24.457 - área 786,39m2, localizadas na Rua Joinville, centro, nesta cidade de Arroio Trinta, de propriedade do senhor NATALI-
NO LAZARE, inscrito no CPF nº 141.826.029-00 e da senhora IVETE MARIA SECCO LAZARE, inscrita no CPF nº 543.402.689-68, matriculas 
registradas no Cartório de Registro de Imóveis, Comarca de Videira – SC.

Parágrafo único. Áreas a serem unificadas são de 260,34m2 e 786,39m2, tornando um único imóvel com área total de 1.046,73m2, confor-
me o Mapa e o Memorial Descritivo apresentado.

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

Arroio Trinta – SC, 16 de junho de 2020.

Claudio Spricigo
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 2009
Publicação Nº 2527358

DECRETO Nº 2009, de 17 de junho de 2020.

Interdita o Acesso ao Mirante da Aparecida no Município de Arroio Trinta devido a Pandemia do Coronavírus (COVID-19).

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo 
artigo 100, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município e, ainda,

CONSIDERANDO que no dia 30 de março de 2020, o Governador do Estado de Santa Catarina publicou o Decreto nº 535, adotando novas 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de internacional decorrente do coronavírus;

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos 
à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença no Município de Arroio Trinta/SC;

CONSIDERANDO que durante o último final de semana houve aglomeração no local e, as pessoas não estavam utilizando as devidas prote-
ções para evitar o contágio do coronavírus.

DECRETA:
Art.1º Fica interditado o A cesso ao Mirante da Aparecida, ponto turístico deste Município, pelo prazo indeterminado, sob pena de aplicação 
de multa no valor de R$ 46,51 (quarenta e seis reais e cinquenta e um centavos) por infração - correspondente a 01 VRF, e outras penali-
dades também previstas na Lei Federal nº 6.437/77, sem prejuízo de outras sanções administrativas, cíveis e penais. 

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

Arroio Trinta – SC, 17 de junho de 2020.

Claudio Spricigo
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 229 - TORNAR SEM EFEITO A PORTARIA Nº 135, DE 02/03/2020
Publicação Nº 2527365

PORTARIA Nº 229, 15 DE JUNHO DE 2020.

Torna sem Efeito Portarias que Designa Funcionário e Concede Função Gratificada ao Servidor Municipal.

CLAUDIO SPRICIGO, Prefeito Municipal de Arroio Trinta, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei Orgânica do Mu-
nicípio e o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,

RESOLVE:
Artigo 1.º - Tornar sem efeito a Portaria Nº 135, de 02/03/2020, que “Designa Funcionário e Concede Função Gratificada, e dá outras pro-
vidências”, para o Servidor Municipal FABRICIO GONZATTI, a partir do dia 01/06/2020.

Artigo 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01/06/2020.
Artigo 3.º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Arroio Trinta – SC, 15 de junho de 2020.

CLAUDIO SPRICIGO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 230 - FUNÇÃO GRATIFICADA FABRICIO GONZATTI
Publicação Nº 2527378

PORTARIA Nº 230, DE 15 DE JUNHO DE 2020.

Designa Funcionário e Concede Função Gratificada, e dá outras providências.

CLAUDIO SPRICIGO, Prefeito Municipal de Arroio Trinta, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o disposto nos artigo 
159 da Lei Complementar nº 1713/2014, e demais normas legais aplicáveis à matéria,
RESOLVE:
Artigo 1.º - Designar o funcionário FABRICIO GONZATTI, ocupante do cargo efetivo de FISCAL DE TRIBUTOS, do Quadro de Pessoal da 
Prefeitura Municipal de Arroio Trinta, Lei Complementar n° 1.711/2014, para compor a Comissão de processo Administrativo nº 001/2019 e 
a Comissão Permanente de Licitação nomeado pelo Decreto nº 1972 de 16/03/2020.
Artigo 2.º - Pelo exercício das atribuições de Execução de Atividades Especiais, fica concedido uma FUNÇÃO GRATIFICADA de 20% do Nível I 
da Tabela Salarial, ou seja, no valor de R$ 254,16 (duzentos e cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos), prevista na forma do disposto 
no Anexo III da Lei Complementar nº 1.711/2014.
Artigo 3.º - As despesas decorrentes com a execução da presente Portaria, serão por conta de dotações próprias do Orçamento Municipal.
Artigo 4.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01/06/2020.
Artigo 5.º - Ficam revogadas as disposições em contrário.
Arroio Trinta – SC, 15 de junho de 2020.

CLAUDIO SPRICIGO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 231 - CONCEDER FÉRIAS A SIBELE MUNARO
Publicação Nº 2527387

PORTARIA Nº 231, DE 16 DE JUNHO DE 2020.
Concede Férias a Servidor que Menciona.

CLAUDIO SPRICIGO, Prefeito Municipal em exercício de Arroio Trinta, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Inciso 
IX do Artigo 23 da Lei Orgânica Municipal e de acordo com o Arts. 125 e 160 da Lei Complementar nº 1.713 de 03/11/2014 - Estatuto dos 
Servidores Municipais,

RESOLVE:
Artigo 1.º - Conceder férias a servidora municipal, SIBELE MUNARO, brasileira, solteira, ocupante do cargo efetivo de PSICÓLOGO, relativas 
ao período aquisitivo de 03/03/2019 à 02/03/2020 e gozo no período de 16/06/2020 a 15/07/2020, sendo que a mesma será efetuado o 
pagamento de 1/3 (um terço) de férias, conforme determina a Lei.
Artigo 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arroio Trinta – SC, 16 de junho de 2020.

CLAUDIO SPRICIGO
Prefeito Municipal
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Ascurra

Prefeitura

PORTARIA Nº 6951, DE 08/06/2020.
Publicação Nº 2526058

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA
ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ: 83.102.772/0001-6PORTARIA N.º 6951, de 08 de Junho de 2020.

PRORROGA PRAZO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 01/2020.

LAIRTON ANTONIO POSSAMAI, Prefeito Municipal de Ascurra, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Art. 197 e Art. 198, da 
Lei Complementar n.º 117/2011 de 19/12/2011 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ascurra),

CONSIDERANDO, o art. 192 da Lei Complementar nº 117/2011 de 19.12.2011, que determina a autoridade que tiver ciência de irregu-
laridade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, 
assegurada ao acusado a ampla defesa;

CONSIDERANDO, a Decisão Administrativa nº 18/2020, de 07/02/2020, determinando a abertura de Processo Administrativo Disciplinar, 
tendo como investigada a servidora ZULEIDE APARECIDA PEREIRA DIAS DA SILVA, ocupante do cargo de Atendente de Educação Infantil,

CONSIDERANDO, o objeto da investigação em apurar as denúncias de ameaça e injúria às testemunhas do PAD nº 12/2019, bem como as 
pessoas que tenham conhecimento dos fatos lá narrados, e

CONSIDERANDO, a necessidade da prorrogação do Processo Administrativo Disciplinar,

RESOLVE:
Art. 1º - Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias o prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão de Processo Administrativo Disciplinar 
nº 01/2020 designado pela Portaria Nº 6826 de 10/02/2020, a contar do dia 08/06/2020 até o dia 06/08/2020.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Município de Ascurra, em 08 de Junho de 2020.

Cumpra-se, publique-se e registre-se.

LAIRTON ANTONIO POSSAMAI
Prefeito de Ascurra/SC

Esta Portaria foi publicada na forma regulamentar e registrada na Secretaria de Administração e Planejamento nesta data.

Ascurra/SC, em 08 de Junho de 2020.

Claudia Dalfovo
Auxiliar Administrativo

Rua Benjamin Constant, n.° 221 Bairro Centro – Caixa Postal 25 – CEP 89138-000
ASCURRA – SC Home-page: www.ascurra.sc.gov.br E-mail: gabinete@ascurra.sc.gov.br

PORTARIA Nº 6952, DE 10/06/2020.
Publicação Nº 2526059

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA
ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ: 83.102.772/0001-6PORTARIA N.º 6952, de 10 de Junho de 2020.

DEMITE SERVIDOR POR TÉRMINO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO DO CARGO DE ATENDENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL

LAIRTON ANTONIO POSSAMAI, Prefeito do Município de Ascurra, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Art. 9º, inciso I, da 
Lei Complementar n.º 1053 de 23 de Março de 2007, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender necessidade 
temporária de excepcional interesse público, e ainda em observância ao artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, e,

CONSIDERANDO, o término do contrato de trabalho temporário por prazo determinado em 10/06/2020, em relação a servidora DEISE 
CRISTINA FUCHS,

http://www.ascurra.sc.gov.br
mailto:gabinete@ascurra.sc.gov.br
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RESOLVE:
Art. 1º - Demitir DEISE CRISTINA FUCHS, do cargo temporário de ATENDENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, lotado na Secretaria de Educação, 
Cultura, Desporto e Promoção Social, em virtude do término do contrato temporário de trabalho, nomeada conforme Portaria n. 6491, de 
27/05/2019.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Município de Ascurra em, 10 de Junho de 2020.

Cumpra-se, publique-se e registre-se.

LAIRTON ANTONIO POSSAMAI
Prefeito de Ascurra/SC

Esta Portaria foi publicada na forma regulamentar e registrada na Secretaria de Administração e Planejamento nesta data.

Ascurra em, 10 de Junho de 2020.

Claudia Dalfovo
Auxiliar Administrativo

Rua Benjamin Constant, n.° 221 Bairro Centro – Caixa Postal 25 – CEP 89138-000
ASCURRA – SC Home-page: www.ascurra.sc.gov.br E-mail: gabinete@ascurra.sc.gov.br

PORTARIA Nº 6953, DE 10/06/2020.
Publicação Nº 2526061

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA
ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ: 83.102.772/0001-6PORTARIA N.º 6953, de 10 de Junho de 2020.

DEMITE SERVIDOR POR TÉRMINO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO DO CARGO DE ATENDENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL

LAIRTON ANTONIO POSSAMAI, Prefeito do Município de Ascurra, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Art. 9º, inciso I, da 
Lei Complementar n.º 1053 de 23 de Março de 2007, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender necessidade 
temporária de excepcional interesse público, e ainda em observância ao artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, e,

CONSIDERANDO, o término do contrato de trabalho temporário por prazo determinado em 10/06/2020, em relação a servidora DEIZE 
FAVERO KLITZKE,

RESOLVE:
Art. 1º - Demitir DEIZE FAVERO KLITZKE, do cargo temporário de ATENDENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, lotado na Secretaria de Educação, 
Cultura, Desporto e Promoção Social, em virtude do término do contrato temporário de trabalho, nomeada conforme Portaria n. 6493, de 
27/05/2019.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Município de Ascurra em, 10 de Junho de 2020.

Cumpra-se, publique-se e registre-se.

LAIRTON ANTONIO POSSAMAI
Prefeito de Ascurra/SC

Esta Portaria foi publicada na forma regulamentar e registrada na Secretaria de Administração e Planejamento nesta data.

Ascurra em, 10 de Junho de 2020.

Claudia Dalfovo
Auxiliar Administrativo

Rua Benjamin Constant, n.° 221 Bairro Centro – Caixa Postal 25 – CEP 89138-000
ASCURRA – SC Home-page: www.ascurra.sc.gov.br E-mail: gabinete@ascurra.sc.gov.br

http://www.ascurra.sc.gov.br
mailto:gabinete@ascurra.sc.gov.br
http://www.ascurra.sc.gov.br
mailto:gabinete@ascurra.sc.gov.br
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PORTARIA Nº 6954, DE 10/06/2020.
Publicação Nº 2526062

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA
ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ: 83.102.772/0001-6PORTARIA N.º 6954, de 10 de Junho de 2020.

DEMITE SERVIDOR POR TÉRMINO DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO DO CARGO DE AGENTE OPERACIONAL

LAIRTON ANTONIO POSSAMAI, Prefeito do Município de Ascurra, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Art. 9º, inciso I, da 
Lei Complementar n.º 1053 de 23 de Março de 2007, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender necessidade 
temporária de excepcional interesse público, e ainda em observância ao artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, e,

CONSIDERANDO, o término do contrato de trabalho temporário por prazo determinado em 10/06/2020, em relação ao servidor FLÁVIO 
ELIAS LOURENÇO,

RESOLVE:
Art. 1º - Demitir FLAVIO ELIAS LOURENÇO, do cargo temporário de AGENTE OPERACIONAL, lotado na Secretaria de obras e Serviços Urba-
nos, em virtude do término do contrato temporário de trabalho, nomeado conforme Portaria n. 6519, de 07/06/2019.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Município de Ascurra em, 10 de Junho de 2020.

Cumpra-se, publique-se e registre-se.

LAIRTON ANTONIO POSSAMAI
Prefeito de Ascurra/SC

Esta Portaria foi publicada na forma regulamentar e registrada na Secretaria de Administração e Planejamento nesta data.

Ascurra em, 10 de Junho de 2020.

Claudia Dalfovo
Auxiliar Administrativo

Rua Benjamin Constant, n.° 221 Bairro Centro – Caixa Postal 25 – CEP 89138-000
ASCURRA – SC Home-page: www.ascurra.sc.gov.br E-mail: gabinete@ascurra.sc.gov.br

PORTARIA Nº 6955, DE 15/06/2020.
Publicação Nº 2526063

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA
ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ: 83.102.772/0001-6PORTARIA Nº 6955, de 15 de Junho de 2020.

PRORROGA PRAZO DO PROCESSO ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR Nº 02/2019.

LAIRTON ANTONIO POSAMAI, Prefeito do Município de Ascurra, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o art. 72, XXVI da Lei 
Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO, o art. 192 da Lei Complementar nº 117/2011 de 19.12.2011, que determina a autoridade que tiver ciência de irregu-
laridade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, 
assegurada ao acusado a ampla defesa;

CONSIDERANDO, a Decisão Administrativa do Prefeito em Exercício, datado em 14/03/2019, Fls. 01 e 02;

CONSIDERANDO, o objeto da investigação em apurar a responsabilidade das servidoras públicas Claudia Dalfovo, Janete Terezinha Frare 
Andreani e Solange Maria Lourenço, quanto à ausência de providencias sobre a conclusão dos atos relacionados à Comissão de Avaliação 
de Estágio Probatório durante os anos de 2015, 2016 e 2017; e

CONSIDERANDO, a necessidade da prorrogação do Processo Administrativa Disciplinar,

RESOLVE:
Art. 1º - Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias o prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão de Processo Administrativa Disciplinar 
nº 02/2019 designada pela Portaria Nº 6429 de 17/04/2019, a contar do dia 12/06/2020 até o dia 10/08/2020.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a contar em 12/06/2020, revogando as disposi-
ções em contrário.

http://www.ascurra.sc.gov.br
mailto:gabinete@ascurra.sc.gov.br
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Município de Ascurra, em 15 de Junho de 2020.

Cumpra-se, publique-se e registre-se.

LAIRTON ANTONIO POSSAMAI
Prefeito de Ascurra/SC

Esta Portaria foi publicada na forma regulamentar e registrada na Secretaria de Administração e Planejamento nesta data.

Município de Ascurra/SC, em 15 de Junho de 2020.

Claudia Dalfovo
Auxiliar Administrativo 10

 Rua Benjamin Constant, n.° 221 Bairro Centro – Caixa Postal 25 – CEP 89138-000
ASCURRA – SC Home-page: www.ascurra.sc.gov.br E-mail: gabinete@ascurra.sc.gov.br

TERMO DE PRORROGAÇÃO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N. 35/2018
Publicação Nº 2526088

SEGUNDO TERMO DE PRORROGAÇÃO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N. 35/2018

O Município de Ascurra, com sede à Rua Benjamin Constant, 221, Centro, Ascurra (SC), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito 
no CNPJ nº 83.102.772/0001-61, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, Senhor Lairton Antonio Possamai, no uso de suas prerro-
gativas e com fundamento na Lei 8.666/1993 e alterações, considerando:

- Que em 14/06/2018 foi publicado edital de credenciamento de n. 35/2018 com errata visando o CREDENCIAMENTO PARA A CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, SEM EXCLUSIVIDADE, PARA A REALIZAÇÃO DE 
OBRAS PELO PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM A PARTICIPAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS LINDEIROS, DE ACORDO COM A LEI 
MUNICIPAL N° 1136/2009.
- Que o referido credenciamento possui vigência até 14/6/2020;

- A necessidade contínua na prestação dos serviços objeto deste credenciamento e a consequente renovação dos contratos com os atuais 
credenciados bem como com eventuais novos que virem a se credenciar;

-Que o credenciamento deve permanecer aberto durante o prazo da vigência da prestação dos serviços, RESOLVE:

TORNAR PUBLICO a prorrogação da vigência deste credenciamento, pelo prazo de 12 (doze) meses.

Ficam reajustados os valores dos itens previstos na cláusula 16.1.1. do credenciamento, conforme índice aplicável ao contrato (ao valor 
por m² (metro quadrado) de pavimentação, a correção conforme Índices de Reajustamento de Obras Rodoviárias do DNIT, verificadas as 
condições de mercado – acumulado dos últimos 12 meses – 21,166%) passando a ter a seguinte redação:
1.2 Integram o objeto os seguintes tipos de pavimentação:

Item Unidade Descrição Quantidade Valor Unitário Proposto

1 M2 PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTA 
SEXTAVADA 40.000 R$ 77,38

2 M2 PAVIMENTAÇÃO COM PE-
DRAS (PARALELEPÍPEDOS) 10.000 R$ 103,54

3 M2 PAVIMENTAÇÃO COM CON-
CRETO. 15.000 R$ 104,61

Serão mantidos todos os demais termos e condições do Edital, ficando estabelecida a prorrogação do prazo para credenciamento de novos 
interessados até a data de 14/6/2021.

Ascurra, 10 de junho de 2020.

LAIRTON ANTONIO POSSAMAI
Prefeito Municipal

http://www.ascurra.sc.gov.br
mailto:gabinete@ascurra.sc.gov.br
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Atalanta

Prefeitura

DECRETO Nº 027/2020
Publicação Nº 2526446

DECRETO Nº 027/2020

“Anula e Suplementa Dotações Orçamentárias e dá Outras Providências. ”

O Prefeito Municipal de Atalanta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, que lhe confere a Lei nº 1613 de 09 de junho de 
2020:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Suplementações na importância de R$ 275.000,00 (Duzentos e setenta 
e cinco mil reais) destinados a reforçar as seguintes dotações do orçamento do Município para o corrente exercício:

06.00 – SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS
06.01 – SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS
15.451.0064.1.007 – Implantação Urbanística
4.4.90.00.00.00.01.34.0024 – Aplicações Diretas .........................................  R$ 250.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0080 – Aplicações Diretas ........................................  R$ 25.000,00

Art. 2º - Os créditos abertos por este Decreto correrão por conta do excesso de arrecadação da fonte de recurso 0024 – Transferências de 
Convênios – Outros no valor de R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais), e por conta da anulação da seguinte dotação do orçamento 
do corrente exercício:

06.00 – SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS
06.01 – SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS
26.782.0061.1.009 – Construção e Reparos de Pontes e Pontilhões
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 – Aplicações Diretas .............................................  R$ 25.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

Prefeitura Municipal de Atalanta (SC), 10 de junho de 2020.

JUAREZ MIGUEL RODERMEL
Prefeito Municipal

LEI N° 1615/2020
Publicação Nº 2526443

LEI N° 1615/2020

"Dispõe sobre Inclusão de Conta Despesa, no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, e Abre Crédito Adicional 
Especial e dá Outras Providências"

O Prefeito do Município de Atalanta, 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 incluída a Conta Despesa 4.4.90.00.00.00.01.34.0024; Projeto Atividade 1.005 – Pavimentação Urbana; no Programa 0064 – 
URBANISMO, na Lei Municipal nº. 1.508/2017 de 11.09.2017, Plano Plurianual – PPA, no montante de R$ 221.000,00 (Duzentos e vinte e 
um mil reais).

Art. 2º - Será suplementado por meio de Decreto, somente a importância ou quando esta for necessária nas dotações do artigo 1º desta Lei.

Art. 3º - A Conta Despesa acrescida na ação que trata o artigo 1º, fica por conta do provável excesso de arrecadação da fonte de recurso 
0024 – Transferências de Convênios – Outros no valor de R$ 221.000,00 (Duzentos e vinte e um mil reais).

Art. 4º - Por conta da inclusão prevista no Artigo 1º da presente Lei, fica incluída a Conta Despesa 4.4.90.00.00.00.01.34.0024; Projeto 
Atividade 1.005 – Pavimentação Urbana; no Programa 0064 – URBANISMO, na Lei Municipal nº. 1.594/2019 de 21.10.2019, Lei de Diretrizes 
Orçamentárias – LDO, no montante de R$ 221.000,00 (Duzentos e vinte e um mil reais).
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Art. 5º - Por conta do disposto no Artigo 4º, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado incluir na Lei Orçamentária para o exercício de 2020 
a abertura de Crédito Adicional Especial, no montante de R$ 221.000,00 (Duzentos e vinte e um mil reais).

Órgão: 06.00 Secretaria de Transporte e Obras
Unidade: 06.01 Secretaria de Transporte e Obras
Função: 15 – Urbanismo
Sub-Função: 451 – Infra-Estrutura Urbana
Programa: 0064 – URBANISMO
Projeto Atividade 1.005 – Pavimentação Urbana
Elemento de Despesa: 4.4.90.00.00.00.01.34.0024 – Aplicações Diretas ........  221.000,00

Art. 6º - As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento de 2020.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação no DOM/SC, nos termos
do art. 3° da Lei n° 1095/2009 de 15.04.2009.

Prefeitura Municipal de Atalanta, 17 de junho de 2020.

JUAREZ MIGUEL RODERMEL
Prefeito Municipal
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Aurora

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO PP 022/2020
Publicação Nº 2527377

 

 

IPM Sistemas Ltda Identificador: WCO531101-396-TVZTKN-224072273 - Emitido por: MARCOS STAHNKE JUNIOR 06/02/2017 10:20 
 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

A comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Aurora, nomeada pelo Decreto Nº. 007 de 13 de 
Fevereiro de 2020, no exercício de suas atribuições, torna público para conhecimento dos 
interessados que se realizará no dia 02 de Julho de 2020, ás 09:00:00 horas, na PREFEITURA 
MUNICIPAL DE AURORA SETOR DE LICITAÇÕES ROD. SC 350 - KM 364 - Nº 408 - CENTRO - 
AURORA - SC, a reunião de recebimento e abertura das propostas, conforme determina o Edital de 
Licitações nº. 022/2020, na modalidade de Pregão.  
Informamos ainda que se encontra disponível o edital em sua integra nos meios de comunicação 
conforme o que determina a Lei 8.666/93. 
Finalidade: 
“CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLAS PARA TODA A FROTA DA PREFEITURA DO          
MUNICIPIO DE AURORA SANTA CATARINA”. 
 
Aurora, 18 de Junho de 2020. 
 

Alexsandro Kohl 
Prefeito Municipal 
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AVISO DE LICITAÇÃO TP 003/2020 - P/ 027/2020
Publicação Nº 2527023

 

 

IPM Sistemas Ltda Identificador: WCO531101-396-TVZTKN-224072273 - Emitido por: MARCOS STAHNKE JUNIOR 06/02/2017 10:20 
 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

A comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Aurora, nomeada pelo Decreto Nº. 007 de 13 de 
Fevereiro de 2020, no exercício de suas atribuições, torna público para conhecimento dos 
interessados que se realizará no dia 01 de Julho de 2020, ás 09:00:00 horas, na PREFEITURA 
MUNICIPAL DE AURORA SETOR DE LICITAÇÕES ROD. SC 350 - KM 364 - Nº 408 - CENTRO - 
AURORA - SC, a reunião de recebimento e abertura das propostas, conforme determina o Edital de 
Licitações nº. 029/2020, na modalidade de Pregão.  
Informamos ainda que se encontra disponível o edital em sua integra nos meios de comunicação 
conforme o que determina a Lei 8.666/93. 
Finalidade: 
“SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONTENDO 
ACESSÓRIOS ORIGINAIS, COMPREENDENDO A PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA DO 
CONJUNTO DE BRITAGEM DA MUNICIPALIDADE - TELLSCMITT MODELO 1524”. 

 
Aurora, 15 de Junho de 2020. 
 
 
 
 

Alexsandro Kohl 
Prefeito Municipal 

 

 
 



18/06/2020 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 3174

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 41

Balneário Arroio do Silva

Prefeitura

DECRETO Nº 069/2020
Publicação Nº 2526275

Decreto n° 069, de 10 de junho de 2020.
DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL A CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO 
ARROIO DO SILVA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Juscelino da Silva Guimarães, Prefeito Municipal de Balneário Arroio do Silva, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com 
Artigo 58, Incisos I, XXII e XXVI, da Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO que compete ao Chefe do Poder Executivo dispor sobre a organização e funcionamento da administração municipal e ainda 
o direito aos Municípios de Legislar sobre assuntos de interesse local, nos termos do Inciso I, do Artigo 30 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que a Administração Pública deve obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e efici-
ência, dos seus Atos e Ações, conforme determina o Artigo 37, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que o uso de veículo oficial de transporte individual de passageiros, na ausência de servidores ocupantes do cargo de 
motorista oficial disponíveis, poderá ser realizado por servidores da Prefeitura, devidamente autorizados, desde que possuidores da Carteira 
Nacional de Habilitação;

CONSIDERANDO que o exercício das atribuições de diversos cargos públicos exige deslocamentos constantes dos seus ocupantes, e que 
dentre as suas funções não se inclui a de dirigir veículo oficial;

CONSIDERANDO a necessidade de atender esta demanda, a fim de dinamizar a execução dos serviços públicos, e com fundamento no 
princípio da eficiência administrativa;

CONSIDERANDO finalmente, o evidente interesse público e necessidade administrativa, na questão,

DECRETA:

Art. 1º Autoriza a condução de Veículo Oficial da Frota Municipal da Administração Direta e Indireta do Município de Balneário Arroio do 
Silva, em caráter excepcional, para cumprimento de suas atribuições, com a finalidade de atender as demandas de curativos domiciliares 
do município.

Art. 2º Fica a Servidora Pública Municipal, a Senhora Silvia Cristina da Rocha, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF/MF sob o nº 
028.785.099.43, ocupante do Cargo de provimento em Técnico de Enfermagem, matricula nº 6.326, vinculado ao Gabinete do Prefeito, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação - CNH nº 01136682500, Categoria AC, autorizado, a conduzir eventualmente Veículo Oficial da 
Frota do Município de Balneário Arroio do Silva.

Art. 3º Compete a Condutora de Veículo Oficial:

I - utilizar o veículo para uso exclusivo em serviço, no interesse da Administração Pública e no exercício de suas atribuições, sob pena de 
responsabilidades;

II - de verificar, antes da partida, se o veículo está em condições de trafegar em via pública, contendo os itens de segurança exigidos;
III - preencher corretamente o Diário de Bordo do Veículo, principalmente no que tange aos horários de saída/chegada e quilometragem 
inicial/final do veículo, além de registrar, no campo destinado ao relatório do motorista, qualquer alteração ocorrida no itinerário pré-definido 
e autorizado, bem como qualquer eventual problema apresentado ou despesas realizadas durante a viagem;
IV - de conduzir o veículo com zelo, atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, observando as normas de trânsito vigentes;
V - pelas conseq-ências decorrentes de infração à legislação de trânsito, e, se houver, assumindo as multas decorrentes da infração de 
trânsito;
VI - de comunicar, de imediato, toda e qualquer ocorrência anormal de ordem mecânica ou acidental que, porventura, aconteça com o 
veículo em uso;
VII - de não dar carona a pessoas estranhas às atividades institucionais;
VIII - de não desviar o curso e/ou finalidade do deslocamento;
IX - estacionar o veículo apenas em locais e horários permitidos que não comprometam a imagem da Instituição;
X - manter o veículo limpo interna e externamente;
XI - responsabiliza-se por qualquer ato de imprudência, imperícia ou negligência e pelos danos ao veículo e a terceiros;
XII - comunicar ao Departamento de Trânsito as situações em que o usuário provoque quaisquer danos em veículo oficial, para as provi-
dências cabíveis.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Prefeitura Municipal de Balneário Arroio do Silva, em 10 de junho de 2020.

JUSCELINO DA SILVA GUIMARÃES
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração e Finanças, em 10 de junho de 2020.

WANDERLEI LUCIANO NAGEL
Secretário de Administração e Finanças

DECRETO Nº 070/2020
Publicação Nº 2526277

Decreto n° 070, de 16 de junho de 2020.
EXONERA DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO, ANÁLISE DE 
PROJETOS, CADASTRO IMOBILIÁRIO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, A SENHORA MALENA 
FRANCISCO MACAN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Juscelino da Silva Guimarães, Prefeito Municipal de Balneário Arroio do Silva, no uso das atribuições legais conferidas no disposto dos Incisos 
I, II, XXII e XXVI, do Artigo 58 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada a Senhora MALENA FRANCISCO MACAN, brasileira, maior, nascida em 11 de agosto de 1997, portadora do RG nº 
5.785.938 - SSP/SC, inscrita no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda - CPF sob o n° 071.848.119-41, matrícula funcional 
nº 6.342, do Cargo de Provimento em Comissão de Diretor de Planejamento Urbano, Análise de Projetos, Cadastro Imobiliário e Elaboração 
de Projetos Especiais para Captação de Recursos, vinculado à Secretaria de Planejamento Urbano, Indústria e Comércio, do Poder Executivo 
Municipal, com admissão em 1º de abril de 2019, para o qual foi nomeado através do Decreto Municipal nº 057/2019.

Parágrafo único. A ocupante do Cargo de Provimento em Comissão ora exonerada, deverá apresentar Declaração de Bens, em conformidade 
com as disposições constantes na Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina nº TC-02/2006.

Art. 2º Fica o Departamento de Pessoal encarregado de proceder às anotações e a realizar os procedimentos administrativos que se façam 
necessários ao cumprimento do presente Decreto.

Art. 3º As despesas decorrentes deste Decreto, correrão à conta das dotações orçamentárias correspondentes e constantes da Lei Orça-
mentária vigente.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia 16 de junho de 2020.

Prefeitura Municipal de Balneário Arroio do Silva/SC, em 16 de junho de 2020.

JUSCELINO DA SILVA GUIMARÃES
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração e Finanças, em 16 de junho de 2020.

WANDERLEI LUCIANO NAGEL
Secretário de Administração e Finanças

DECRETO Nº 071/2020
Publicação Nº 2526280

Decreto n° 071, de 16 de junho de 2020.
EXONERA DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE ASSESSOR PEDAGÓGICO, A SENHORA MARISTELA NICOLADELLI MONDARDO, 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Juscelino da Silva Guimarães, Prefeito Municipal de Balneário Arroio do Silva, no uso das atribuições legais conferidas no disposto dos Incisos 
I, II, XXII e XXVI, do Artigo 58 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada a Senhora MARISTELA NICOLADELLI MONDARDO, brasileira, maior, nascida em 22 de maio de 1965, portadora 
do RG nº 1538011 - SSP/SC, inscrita no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda - CPF sob o n° 646.984.679-34, matrícula 
funcional nº 5.551, do Cargo de Provimento em Comissão de Assessor Pedagógico, vinculado à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, 
do Poder Executivo Municipal, com admissão em 1º de junho de 2016, para o qual foi nomeado através do Decreto Municipal nº 094/2016.
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Parágrafo único. A ocupante do Cargo de Provimento em Comissão ora exonerada, deverá apresentar Declaração de Bens, em conformidade 
com as disposições constantes na Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina nº TC-02/2006.

Art. 2º Fica o Departamento de Pessoal encarregado de proceder às anotações e a realizar os procedimentos administrativos que se façam 
necessários ao cumprimento do presente Decreto.

Art. 3º As despesas decorrentes deste Decreto, correrão à conta das dotações orçamentárias correspondentes e constantes da Lei Orça-
mentária vigente.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia 16 de junho de 2020.

Prefeitura Municipal de Balneário Arroio do Silva/SC, em 16 de junho de 2020.

JUSCELINO DA SILVA GUIMARÃES
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração e Finanças, em 16 de junho de 2020.

WANDERLEI LUCIANO NAGEL
Secretário de Administração e Finanças
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 61/2020
Publicação Nº 2526272

 

 

 

 
 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA 

 
 

Av. Santa Catarina, 1122 – Centro – Fone/Fax: (48) 3526 1445 – CEP 88914-000 – Baln. Arroio do Silva - SC 

E-mail: administracao@arroiodosilva.sc.gov.br Site: www.arroiodosilva.sc.gov.br 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 61/2020 

CONVITE Nº 03/2020 
 

O MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA, através do setor de Licitações e Contratos Administrativos, 
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.605.479/0001-52, com sede à Avenida Santa Catarina nº 1122, Centro, Balneário 
Arroio do Silva-SC, nos termos da Lei Federal n º 8.666 de 21 de junho de 1993 e demais alterações posteriores, 
torna público para conhecimento dos interessados, que a entrega dos envelopes contendo Documentação e 
Proposta, deverão ser feitos junto ao Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Balneário Arroio do Silva, até 
às 10h00min do dia 26 de maio de 2020. A abertura dos envelopes se dará imediatamente após a entrega dos 
mesmos, no Setor de Licitações. Se nos dias supracitados não houver expediente, a habilitação prévia e a 
abertura dos envelopes referentes a esta licitação serão realizadas no primeiro dia útil que se seguir, nos mesmos 
horários e prazos. 
 
1. OBJETO 
 
O presente processo licitatório tem por objeto a “Aquisição de dois veículos 0 km (zero quilômetro), modelo 
Pick-up, ano de fabricação mínima 2019, para utilização da Secretaria de Obras do Município”. 
 
2. DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
2.1 - Os envelopes n.º. 01 - DOCUMENTAÇÃO e o n.º 02 - PROPOSTA, deverão ser entregues fechados e/ou 
lacrados, até às 10h00min do dia 26 de junho de 2020, na sala da Comissão Permanente de Licitações, 
localizada na Prefeitura Municipal, Av. Santa Catarina, 1122 – Centro – Balneário Arroio do Silva – SC, contendo 
no anverso dos mesmo, respectivamente, os seguintes dizeres: 
 
ENVELOPE N.º 01 – DOCUMENTAÇÃO 

• Indicação da razão social e endereço completo da Empresa participante; 
• Número do Processo Licitatório 61/2020 – Convite nº 03/2020; 

 
ENVELOPE N.º 02 - PROPOSTA 

• Indicação da razão social e endereço completo da Empresa participante; 
• Número do Processo Licitatório 61/2020 – Convite nº 03/2020; 

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 
3.1 – Ficam impedidas de participar as empresas: 
 
3.1.1 - Sob processo de falência ou concordata; 
 
3.1.2 - Reunidas sob a forma de consórcio ou quaisquer outras modalidades de associação; 
 
3.1.3 - Empresas que, na data designada para a apresentação da documentação e das propostas, estejam 
suspensas de participar de licitações e/ou impedidas de contratar com a Administração, ou tenham sido 
declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública, não tendo sido ainda reabilitadas; 
 
3.2. Poderão Participar da Licitante as empresas cadastradas na correspondente especialidade que manifestarem 
seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas, a empresa não 
cadastrada deverá providenciar o seu cadastro no mesmo prazo. 
 
4 - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 
 
4.1 - Os envelopes de habilitação e proposta deverão ser entregues até o prazo especificado no item 2.1 deste 
Edital. 
  
5 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES  
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5.1 - Da abertura do envelope n.º 01 - “Documentação” 
 
5.1.1 - No dia 26 de junho de 2020 às 10h00min, na sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada na 
Prefeitura Municipal, Av. Santa Catarina, 1122 – Centro – Balneário Arroio do Silva – SC, na presença dos 
Licitantes ou seus representantes que comparecerem e demais pessoas que quiserem assistir ao ato, a Comissão 
Permanente de Licitação iniciará os trabalhos, examinando os envelopes “Documentação” e “Proposta”, os quais 
serão rubricados pelos seus componentes e representantes presentes, procedendo a seguir à abertura do 
envelope n.º 01 “Documentação”. 
 
5.1.2 - Os documentos contidos nos envelopes n.º 01 serão examinados e rubricados pelos participantes da 
Comissão Permanente de Licitação, bem como pelas proponentes ou seus representantes presentes. 
 
5.1.3 - Desta fase será lavrada ata circunstanciada a respeito, assinada pelos Licitantes presentes e pela 
Comissão, devendo toda e qualquer declaração constar obrigatoriamente da mesma. 
 
6.2 - Da abertura do envelope n.º 02 - “Proposta” 
 
6.2.1 - Os envelopes “Proposta” das proponentes habilitadas serão abertos, a seguir, no mesmo local, pela 
Comissão Permanente de Licitação, desde que haja renúncia expressa de todos os proponentes de interposição 
de recursos de que trata o art. 109, I, “a”, da Lei Federal 8.666/93. Em não ocorrendo, a abertura será comunicada 
às proponentes, após julgado o recurso interposto ou decorrido o prazo de interposição. 
 
6.2.2 - Abertos os envelopes “Propostas”, as Propostas serão tidas como imutáveis e acabadas, não sendo 
admitidas quaisquer providências posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões que as ofertas apresentarem 
em relação às exigências e formalidades previstas neste Edital. 
 
6.2.3 - As Propostas serão examinadas e rubricadas pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, bem 
como pelos proponentes ou seus representantes presentes, e será procedida a leitura dos preços e condições 
oferecidas. 
 
6.2.4 - Desta fase será lavrada ata circunstanciada a respeito, assinada pelos Licitantes presentes e pela 
Comissão, devendo toda e qualquer declaração constar obrigatoriamente da mesma, ficando sem direito de fazê-
lo posteriormente, tanto as proponentes que não tiverem comparecido, como os que, mesmo comparecendo, não 
consignarem em ata os seus protestos. 
 
6.3. DA REPRESENTAÇÃO 
 
6.3.1. As empresas interessadas poderão estar presentes por meio de um representante, com poderes para 
intervir nas fases do procedimento licitatório, desde que o mesmo exiba, no ato da entrega dos envelopes, 
documento que o identifique como representante da Licitante; caso contrário ficará impedido de manifestar-se e/ou 
responder pela empresa. 
 
6.3.2 - Entende-se por documento credencial: 
 
a) Estatuto ou Contrato Social Consolidado, quando a pessoa credenciada for sócio-gerente ou exercer a 
administração da pessoa jurídica; 
 
b) Procuração, da licitante com poderes para que a pessoa credenciada possa representar e intervir em seu nome 
em qualquer fase desta licitação, devidamente registrada em cartório. 
 
c) Cópia autenticada da Carteira de Identidade do credenciado. 
 
6.3.3 - Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de uma 
Licitante. 
 
7 - DA APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE N.º 01 - “DOCUMENTAÇÃO” 
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7.1 - No envelope fechado e/ou lacrado n.º 01 - “Documentação”, deverá conter os documentos a seguir 
relacionados, e nas condições, a saber: 
 
7.2 - Documentos referentes à empresa: 
 
7.2.1. Relativos à habilitação jurídica: 
 
I - Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
II - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos referentes à eleição dos 
administradores da sociedade; 
 
a) os atos constitutivos devem estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva; 
 
III - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
 
IV - Decreto de autorização, quando se tratar de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e 
ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade o exigir. 
 
7.3 - Relativos à regularidade fiscal: 
 
7.3.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) emitido nos últimos 60 dias; 
 
7.3.2 - Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e 
à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuições 
sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, às 
contribuições instituídas a título de substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros; 
 
7.3.3 – Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na 
forma da lei; 
 
7.3.4 – Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na 
forma da lei; 
 
7.3.5 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 
 
7.3.6 – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. (Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas – CNDT). 
 
7.4. Relativos à qualificação econômico-financeira: 
 
7.4.1 - Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelos distribuidores da sede do juízo da 
comarca da pessoa jurídica. 
 
a) O licitante com sede no Estado de Santa Catarina deverá apresentar a Certidão de Falência ou 
concordata emitida no sistema ESAJ e a Certidão validadora no Sistema EPROC, conjuntamente. 
 
7.5. Das Declarações: 
 
7.5.1. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (modelo Anexo 
V), devidamente assinada por sócio, dirigente, proprietário ou procurador da licitante;  
 
7.5.2. Declaração de inexistência de fatos supervenientes (modelo Anexo IV) devidamente assinada por sócio, 
dirigente, proprietário ou procurador da licitante; 
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7.5.3. Declaração de Elaboração Independente de Proposta (modelo Anexo VII) devidamente assinada por sócio, 
dirigente, proprietário ou procurador da licitante; 
 
7.5.4. As Microempresas e Empresas De Pequeno Porte, por ocasião da participação neste certame licitatório 
deverão apresentar Declaração (modelo Anexo VIII), em cumprimento ao Artigo 11 do Decreto 6.204/2007, de que 
cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a 
usufruir do tratamento favorecido, conforme estabelecido nos Artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123 de 
14/12/2006. Juntamente com a Certidão Simplificada da Junta Comercial; 
7.6.4.1. O prazo de emissão deve ser no máximo de 60 dias. 
 
7.5.5. Termo de renúncia relativo ao julgamento da fase de habilitação (modelo Anexo VI) – Opcional. 
 
9. DA APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE N.º 02 - “PROPOSTA” 

8.1 - A proposta será apresentada, em moeda corrente nacional, datilografada ou impressa datada e assinada, de 
forma objetiva restringindo-se apenas a cotação de preços do objeto licitado. 
 
8.2 - Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias; 
 
8.3 - As proponentes deverão apresentar o valor unitário dos produtos objeto desta licitação, de acordo com o 
Anexo I deste edital, e deverão apresentar o valor total da proposta. 
 
8.4 - As propostas não poderão conter emendas, rasuras, borrões ou entrelinhas de forma a dificultar o 
reconhecimento de sua caracterização, considerada indispensável ao respectivo julgamento. 
 
9. PROPOSTAS E JULGAMENTO 
 
9.1 - O julgamento das propostas ocorrerá logo após a abertura das habilitações ou em data posterior, a critério da 
Comissão Permanente de Licitação, mediante: 
 
9.1.1 - A presente licitação será do tipo “MENOR PREÇO”, na forma de julgamento “POR ITEM”; 
 
9.2 - Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos artigos 43 e 44 e seus incisos e 
parágrafos da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
9.3 - Como critério de desempate, será assegurado preferência de contratação para as microempresas ou as 
empresas de pequeno porte. 
 
9.4 - Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa e pela 
empresa de pequeno porte, sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor. 
 
9.5 - A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase recursal da proposta, seja pelo 
decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento definitivo do recurso interposto. 
 
9.6 - Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 
 
a) A microempresa ou a empresa de pequeno porte, detentora da proposta de menor valor, poderá apresentar no 
prazo de 01 (um) dia, nova proposta por escrito, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação 
em que será declarada vencedora do certame. 
 
b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova 
proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, 
empresas de pequeno porte remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do subitem 7.5.4 deste edital, a 
apresentação de nova proposta, no prazo e na forma prevista na alínea a deste subitem. 
 
c) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte com propostas iguais, será realizado 
sorteio para estabelecer a ordem em serão convocadas para a apresentação de nova proposta, na forma das 
alíneas anteriores. 
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9.7 Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte satisfazer as exigências deste edital será declarado 
vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor. 
 
9.8 O disposto nos subitens anteriores, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor 
inicial tiver sido apresentada por microempresa ou a empresa de pequeno porte. 
 
9.9 As demais hipóteses de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no parágrafo 2º 
do Art. 3º da Lei 8.666/93, a classificação se dará por sorteio, em ato público, sendo vedado outro procedimento. 
 
10. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DE PREÇO 
 
10.1 O item da proposta que ultrapassar o preço máximo estipulado no convite será automaticamente 
desclassificado. 
 
10.2 O preço proposto pelo licitante vencedor será definitivo e irreajustável. 
 
11. DA CONTRATAÇÃO 
 
11.1 - Fica estabelecido que com a empresa vencedora será celebrado contrato, que deverá ser assinado no 
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da notificação para este fim, sob pena de decair do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da lei n.º 8.666/93. 
 
11.2 – Os serviços deverão ser prestados conforme a necessidade da Secretaria de Administração e finanças. 
 
12. DAS SANÇÕES E PENALIDADES 
 
12.1 No caso de atraso injustificado por parte do contratado na execução do contrato, a partir do primeiro dia, o 
mesmo sujeitar-se-á à multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia, sobre o valor inadimplente, 
que não excederá a 10% (dez por cento) do montante, que será descontado dos valores eventualmente devidos 
pela Prefeitura Municipal, ou ainda, quando for o caso, cobrados judicialmente. 
 
12.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato estará o contratado sujeito às seguintes sanções: 
 
a) advertência; 
b) multa de até 10% (vinte por cento) sobre o valor do contrato; 
c) suspensão temporária da possibilidade de participar de licitação e contratar com o município de Balneário Arroio 
do Silva pelo período de até 02 (dois) anos consecutivos; 
d) declaração de inidoneidade; 
 
13. DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta do Orçamento Vigente: 44.90.50.xx.00.00.00 (xx). 
 
14. DA SOLICITAÇÃO E ENTREGA DO OBJETO 
 
14.1. O objeto deste edital será solicitado pela contratante. 
14.2. O prazo de entrega dos veículos será de até 20 dias após a solicitação da Secretaria de Administração e 
finanças. 
 
15. DA FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO 
 
Caberá, ao responsável pela Secretaria de Administração e finanças, por meio do responsável pelo setor de 
compras do Município. 

 
16 - DO PAGAMENTO 
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16.1 - O pagamento será efetuado à empresa contratada de acordo com as medições realizadas pelo engenharia. 
 
16.2 - Não será efetuado qualquer pagamento à licitante vencedora enquanto perdurar pendência de liquidação de 
obrigações em virtude de penalidades ou inadimplência contratual. 
 
16.3 - A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta prévia ao Sistema de Cadastramento do Município 
para verificação da situação da licitante vencedora em relação às condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação, cujo resultado será impresso e juntado aos autos do processo. 
 
16.4 - O contratante pagará a(s) Nota(s) Fiscal(is) / Fatura(s) somente à licitante vencedora, vedada sua 
negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária. 
 
16.5 - A empresa licitante vencedora deverá fazer constar na Nota Fiscal / Fatura correspondente, emitida sem 
rasura, e em letra bem legível, o número de sua conta corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência. 
 
16.6 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, a mesma será 
devolvida e o pagamento ficará pendente até que a licitante vencedora providencie as medidas saneadoras. Nesta 
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação de novo 
documento fiscal, não acarretando qualquer ônus ao Município. 
 
16.7 - Os valores da proposta não serão reajustados, exceto mediante comprovação por parte da Contratada, 
através de Publicação no Diário Oficial. 
 
16.8 –  O pagamento será realizado em duas parcelas, sendo pago um veículo em até 30 dias da emissão da nota 
Fiscal e, 60 dias o valor do segundo veículo. 
 
17 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
17.3- Quaisquer questões decorrentes da execução do contrato, que possam ser suscitadas entre a Prefeitura e a 
contratada, serão resolvidas de acordo com a legislação vigente. 
 
17.4 - Fica eleito o Foro da Comarca de Araranguá/SC, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões provenientes 
da execução do contrato. 
 
17.5 - A presente licitação reger-se-á pelos dispositivos contidos neste Edital, e de acordo com a Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações. 
 
17.6 - Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital deverão ser objeto de 
consulta, por escrito, ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no Departamento de Compras do 
Município de Balneário Arroio do Silva, na Prefeitura Municipal, situada a Avenida Santa Catarina, nº 1122 Centro 
da Cidade de Balneário Arroio do Silva até 02 (dois) dias anteriores à data de abertura da licitação, as quais serão 
respondidas, igualmente por escrito, depois de esgotado o prazo de consulta, por meio de circular encaminhada a 
todos os interessados. Demais informações poderão ser obtidas pelos telefones (048) 3526-1445. 
 
17.7 - Cópias do Edital e seus anexos poderão ser obtidos, no horário de expediente das 08h00min as 12h00min, 
de segunda à sexta-feira. 
 
17.8 - Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pelo Prefeito Municipal.  
 
17.9 - Fazem parte integrante deste Edital: 
  
- Termo de Referência (Anexo I); 
- Previsão Orçamentária (Anexo II); 
- Carta de Credenciamento (Anexo III); 
- Declaração de inexistência de fatos impeditivos (Anexo IV); 
- Declaração de que não emprega menor (Anexo V); 
- Termo de Renúncia (Anexo VI); 
- Declaração de elaboração independente de proposta (Anexo VII); 
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- Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (Anexo VIII); 
- Minuta do Contrato (Anexo IX); 
 
  
Balneário Arroio do Silva, 17 de junho de 2020. 
 
 
 
 

_________________________________ 
JUSCELINO DA SILVA GUIMARÃES 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

1. OBJETO: Aquisição de um veículo 0 km (zero quilômetro), modelo Pick-up, ano de fabricação mínima 2020, 
para utilização da Secretaria de Obras do Município. 
 
2. JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária em virtude da demanda na prestação de serviços na 
captação de recursos, auxiliando o funcionário responsável pelo setor. 
 
3. DOS ITENS: 
 

Item Unid Quant. Descrição Valor Unitário 
 

Valor total 

01 Unid. 02 

Veículo Tipo Pick-Up 
 

• Motor com no mínimo 1.4; 
• Ar Condicionado; 
• Cabine Simples 
• Fabricação mínima 2019 e modelo 

mínimo 2020;  
• Direção hidráulica; 
• Ganchos para amarração de carga na 

caçamba; 
• Cor: Cinza; 
• Airbag duplo;  
• Cambio manual – no mínimo 06 marchas 

a frente e 1 à ré;  
• Vidros elétricos;  
• Volante com regulagem de altura;  
• Travas elétricas com acionamento das 

chaves; 
• Rodas tamanho mínimo 14; 
• Suspensão elevada; 
• Tampa da caçamba removível e com 

chave; 
• Alerta sonoro; 
• Banco com altura de regulagem; 
• Protetor de Carter; 
• Computador de bordo; 
• Freios Abs; 
• Desembaçador com ar quente; 
• Combustível: total flex. 
• Capacidade de carga de no mínimo 700 

Kg. 
 

65.690,00 131.380,00 

 
4 – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
4.1 – O veículo deverá ser emplacado em nome do Município de Balneário Arroio do Silva/SC. 
 
4.2 – Os veículos devem ser entregues no Município de Balneário Arroio do Silva, sem que haja nenhuma cobrança 
a mais. 
 
4.3 – O prazo de entrega será de até 20 dias, a contar da solicitação do Departamento de Compras, o não 
cumprimento do prazo de entrega poderá ensejar penalidades. 
4.3.1. Caso a empresa vencedora não consiga cumprir o prazo estipulado no item anterior, deverá informar o 
departamento de compras, e apresentar um novo prazo de entrega, motivadamente, o qual ficará condicionado à 
aprovação por parte deste Município. 
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ESTADO DE SANTA CATARINA 

 
 

5 - DA GARANTIA E ASSISTENCIA TÉCNICA: 
 
5.1. Declaração de que a garantia será pelo período de, no mínimo, 01 (hum) ano, a contar do recebimento 
definitivo, sendo todos os materiais, peças, acessórios e mão de obra por conta da mesma, exceto as peças que 
apresentarem desgaste natural decorrente do uso. 
 
5.2. Durante o prazo de vigência da garantia, o veículo que apresentar vícios, defeitos ou incorreções, deverá ser 
reparado e corrigido, sem ônus para contratante. 
 
5.3.  A marca da CONTRATADA deverá ter concessionária autorizada para assistência técnica em autorizada 
localizada na cidade de Balneário Arroio do Silva ou a uma distância máxima de 50 (cinquenta) quilômetros do 
Paço Municipal de Balneário Arroio do Silva.  

5.3.1 Será admitida a participação de empresa cuja distância da concessionária seja superior a 60 (sessenta) 
quilômetros do Paço Municipal de Balneário Arroio do Silva, desde que tenha a capacidade de propiciar 
assistência técnica, através de unidade volante, em até 06 (seis) horas após acionada pela CONTRATANTE. 

5.4. As substituições de peças e a mão-de-obra, quando das revisões em garantia, estarão sujeitas às obrigações 
praticadas no mercado, nos termos das legislações pertinentes e subsidiárias. 

5.5. O veículo que, no período de 90 (noventa) dias, contados a partir do recebimento definitivo do veículo, 
apresentar defeitos sistemáticos de fabricação, devidamente comprovados pela frequência de manutenções 
corretivas realizadas em concessionárias do fabricante, deverá ser substituído no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
corridos. Este prazo será contado a partir da última manutenção corretiva realizada pela concessionária, dentro do 
período supracitado. 

6 - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR: 

6.1. Fornecer o bem cotado conforme previsto neste Termo de Referência, obedecendo rigorosamente às 
especificações e condições estipuladas no Edital de Licitação e na proposta comercial. 

6.2. Prestar serviço de assistência técnica gratuita, reparar e corrigir, durante o prazo de vigência da garantia, o 
veículo que apresentar vícios, defeitos ou incorreções, sem ônus para a contratante, no prazo máximo de 06 (seis) 
horas após acionado pela contratante. 

6.3. Substituir, em um prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, o veículo que apresentar defeitos sistemáticos de 
fabricação, devidamente comprovados pela frequência com que as ocorrências técnicas corretivas tenham sido 
realizadas nas concessionárias do fabricante, durante a vigência da garantia. 

6.4. Efetuar as trocas de peças somente por novas e originais ou de desempenho iguais ou superiores as 
utilizadas na fabricação do veículo. 

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

7.1. Será designado servidor do Setor de Frotas desta Prefeitura para promover o acompanhamento da entrega 
do veículo, com fins de conferir no que for necessário às condições previstas neste Termo. 

7.2. Rejeitar o bem que não atenda aos requisitos constantes das especificações do Termo de Referência. 

7.3. Aplicar as penalidades, quando Cabível. 

 
 

__________________________________ 
JUSCELINO DA SILVA GUIMARÃES 

Prefeito Municipal 
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ANEXO III 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 
 
 
 

À Comissão de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA 
 
 
 
 

Pela presente, credenciamos o (a) Sr. (a)_____________________________________, 
portador(a) da Cédula de Identidade sob nº. _________________, e CPF sob nº. _____________________, a 
participar do procedimento Licitatório, sob Processo Licitatório nº 61/2020, Convite nº 03/2020, instaurado por este 
órgão público. 

 
 
Na qualidade de representante legal da empresa 

_____________________________________________, outorga-se ao acima credenciado, dentre outros 
poderes, o de renunciar ao direito de interposição de recurso. 

 
 
 
 

 
Balneário Arroio do Silva - SC, ______ de _____________________ de _________. 

 
 

 
Carimbo do CNPJ 

 
 

________________________________________ 
 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 
 

Nome: __________________________________ 
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ANEXO IV 

 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

 
 

 
____________________________, sediada na Rua __________________, nº _____, bairro 

__________, cidade _______________, estado ________________________, declara, sob as penas da lei, que 
não está impedida de participar de licitação em qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, direta ou 
indireta, federal, estadual ou municipal.  

  
Declara, também, que está obrigada sob as penas da lei, a declarar, quando de sua ocorrência, 

fatos supervenientes impeditivos de sua habilitação.  
 
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.  

 
 
 
 
 

 
 

Balneário Arroio do Silva - SC, ______ de _____________________ de _________. 
 
 
 
 
 

 
 

________________________________________ 
 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 
 

Nome: __________________________________ 
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ANEXO V 

 
DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DO TRABALHO DO MENOR  

 
 

 
Declaramos para fins de participação no Convite nº 03/2019 que a empresa 

............................................., CNPJ nº ........................, cumpre o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da 
Constituição Federal, ou seja, não tem em seus quadros menores de 18 (dezoito) anos executando trabalho 
noturno, insalubre ou perigoso, ou menores de 16 (dezesseis) anos, executando qualquer trabalho, salvo na 
condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.  

 
A empresa está ciente de que o descumprimento do disposto acima durante a vigência do contrato 

acarretará em rescisão deste.  
 
 
 

Balneário Arroio do Silva - SC, ______ de _____________________ de _________. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

________________________________________ 
 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 
 

Nome: __________________________________ 
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ESTADO DE SANTA CATARINA 

 
ANEXO VI 

 
TERMO DE RENÚNCIA RELATIVO AO JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO 

 
 
Razão Social:  

Endereço:  
Cidade/Estado:  

CNPJ:  

 
À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Munic. de Balneário Arroio do Silva- SC 
 
 

01. A proponente abaixo assinada, participante da Licitação Processo de Licitação nº 61/2020, Convite nº 03/2020, 

da Prefeitura Municipal de Balneário Arroio do Silva, por meio de seu representante legal, declara na forma e 

sob as penas impostas pela Lei nº 8.666/93, de 21/06/1993, que não pretende recorrer da decisão da 
Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação e proposta, renunciando, assim, 

expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando, em conseqüência, com o curso do 

Procedimento Licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preço dos proponentes 

habilitados. 

 
 
 
Balneário Arroio do Silva,              de ............................de 2020. 
 
 

 
 

________________________________________ 
 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 
 

Nome: __________________________________ 
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ESTADO DE SANTA CATARINA 

 
ANEXO VII 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 
 
(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído da Empresa 
____________________________________________, inscrita sob o CNPJ n.º _____________/______-____, 
sediada na Rua ________, n.º ___________, bairro _____, na cidade de ________________________, Estado de  
_____, CEP__________-_____, Fone:_______________, Fax _____________, doravante denominado Licitante 
para fins do disposto no item 7.2. do Edital de Convite 02/2020 declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 
do Código Penal Brasileiro, que: 
 
(a) a proposta apresentada para participar do Convite n° 02/2020 foi elaborada de maneira independente pelo 
Licitante e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou 
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da referida Tomada de Preços, por qualquer meio ou 
por qualquer pessoa; 
 
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Edital de Convite n° 02/2020 não foi 
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitação, por 
qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante 
potencial ou de fato do Edital de Convite n° 02/2020 quanto a participar ou não da referida licitação; 
 
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta 
ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital de 
Convite n° 04/2019 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 
 
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação supracitada não foi, no todo ou em parte, 
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de 
Balneário Arroio do Silva antes da abertura oficial das propostas; e 
 
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações 
para firmá-la. 
 
Local e data. 
 
 

Assinatura do Representante Legal 
Nome por extenso 

Cargo 
RG e CPF 
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ESTADO DE SANTA CATARINA 

 
ANEXO VIII 

 
DECLARAÇÃO 

 
 
A  
Comissão Permanente de Licitação - Prefeitura Municipal de Balneário Arroio do Silva 
Endereço: Av. Santa Catarina, 1122, Centro, Balneário Arroio do Silva. 
 
 
Prezados Senhores, 
 
 
(NOME DA EMPRESA)___, (n° do CNPJ), sediada ____________(endereço completo)_____________, por 
intermédio do seu representante legal o(a) Sr.(a) _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº_____ e do CPF 
nº ____, firmado abaixo, declara sob as penas da lei, para fins de participação no Convite n.º 03/2019 que 
cumprem os requisitos legais para a qualificação como (___microempresa ou empresa de pequeno porte), 
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123, de 
14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3°, não estando incurso nas exclusões de que trata o § 
4º do citado artigo. 
 
Local e data. 
 
 

Assinatura do Representante Legal 
Nome por extenso 

Cargo 
RG e CPF 
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ESTADO DE SANTA CATARINA 

 
ANEXO IX 

 
CONTRATO Nº XX/2020 

Processo Licitatório Nº 60/2020 
Convite Nº 02/2020 

 
Aos XX dias do mês de XX do ano de 2020 (dois mil e vinte) o MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO ARROIO DO 
SILVA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Avenida Santa Catarina nº 1122, Centro, Balneário 
Arroio do Silva SC, CNPJ/MF sob o nº 01.605.479/0001-52, doravante denominado CONTRATANTE, 
representado neste ato pelo seu Prefeito Municipal, Sr. JUSCELINO DA SILVA GUIMARÃES, portador da 
Carteira de identidade nº 8.734.305 e CPF nº 571.763.106-53, residente à Rua Fortaleza, 469, Cidade de 
Balneário Arroio do Silva/SC, e a empresa XXXXXXX, pessoa jurídica inscrita sob CNPJ/MF. nº XXXXXXXXX, 
estabelecida a XXXXXXXXXXX, neste ato representado por seu representante legal, XXXXXXXXX, portador da 
Cédula de Identidade nº XXXXXX e CPF nº XXXXXX, doravante denominada de CONTRATADA, celebram este 
termo de Contrato, em conformidade com o Processo Licitatório nº 60/2020 e Convite Nº 02/2020, de 05 de 
maio de 2020, regulada pela lei federal nº 10.520/2002 e Lei federal nº 8.666 de 21/06/1993 e demais alterações 
posteriores, mediante cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA DENOMINAÇÃO - O Poder Executivo Municipal, representado pelo seu Prefeito 
Municipal, já qualificado no preâmbulo deste instrumento contratual, será denominado de CONTRATANTE e a 
Empresa que fornecerá o material/serviço licitado, será denominada de CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO - Contratação de empresa para assessoria e consultoria de forma 
presencial de no mínimo 40 horas mensais e quando necessário via telefone, internet na área 
administrativa, prospecção de fontes de recursos, elaboração de planos de trabalho e projetos para 
captação de recursos na esfera estadual e federal, bem como cadastramento e acompanhamento dos 
processos eletrônicos nos portais de convênios – Siconv e Sigef, e ou instituições financeiras. Dentro da 
consultoria engloba-se auxilio na confecção de projetos para captação de recursos para o município. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO INICIO, DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, E DA VIGÊNCIA. 
 
3.1 – O material/serviço deverá ser entregue conforme solicitação da Secretaria responsável. 
 
3.2 – O contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2020, a partir da data de assinatura. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO E DO REAJUSTE 
 
4.1 – O Município de Balneário Arroio do Silva efetuará o pagamento conforme o serviço for executado, após a 
emissão da medição pela engenharia do município. 
 
4.2 - Não será admitida proposta com condição de pagamento diferente daquela definida no item anterior. 
 
4.3 – O Município efetuará pagamento por meio de cheque nominal ou transferência eletrônica, devendo a 
adjudicatária indicar o número de sua conta corrente, agência e banco correspondente. 
 
4.4 - Os preços deverão ser expressos em reais, fixo e irreajustável. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR DO CONTRATO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
5.1  - O valor global deste Contrato é de R$ XXXX (XXXXXXXXXX). 
 
5.2 - A dotação orçamentária correrá por conta de verbas codificadas sob os números adiante descritos: 
33.90.39.99.00.00.00 (93). 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93 e normas complementares, são obrigações e 
responsabilidades da contratada: 
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ESTADO DE SANTA CATARINA 

 
 
6.1 - A responsabilidade da CONTRATADA é integral para com a execução do objeto do presente contrato, 
sendo que a presença da fiscalização da CONTRATANTE não diminui ou exclui essa responsabilidade. 
 
6.2 - A CONTRATADA deverá obedecer e cumprir os termos deste contrato 
 
6.3. Observar e executar os serviços em plena conformidade com o Termo de Referência do Edital de Pregão nº 
28/2018. 
 
6.4. Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e refazer, prioritária e exclusivamente, à sua custa e risco, no 
prazo determinado pela administração, contado da notificação que lhe for entregue oficialmente, quaisquer vícios, 
defeitos, incorreções, erros, falhas, alterações ou imperfeições na execução dos serviços; 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações e responsabilidades da 
contratante: 

7.1. Exercer a fiscalização por servidores especialmente designados e documentar as ocorrências havidas, na 
execução dos serviços; 

 
7.2. Efetuar os pagamentos devidos; 
 
7.3. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do Contrato, em especial, aplicação de 
sanções e alterações do Contrato. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO 

 
8.1 – A CONTRATADA, que convocada 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, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito 
Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no 
Contrato e das demais cominações legais. 
 
8.2 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, 
dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se, sem 
prejuízo das demais sanções previstas nos incisos III e IV do artigo 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, em 
multa pecuniária de 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida (valor global do 
Contrato). 
 
8.3 - O Município de Balneário Arroio do Silva, por meio do Departamento de Tributos, realizará a fiscalização 
dos serviços, podendo/devendo intervir caso constate irregularidades ou ineficiência dos mesmos; 
 
8.4 - No caso de reincidência da falta e, sem prejuízo da penalidade prevista no subitem anterior, será 
considerado a inexecução parcial ou total do ajuste; 
 
8.5 - Em caso de inexecução parcial do contrato poderão ser aplicadas as seguintes penalidades: 
 
8.5.1 - multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor global do Contrato e rescisão contratual; 
 
8.6 - Em caso de inexecução total do contrato poderão ser aplicadas as seguintes penalidades: 
 
8.6.1 - multa de 40% (quarenta por cento) calculada sobre o valor global do Contrato e rescisão contratual; 
 
8.6.2 - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração por 
prazo não superior a 02 (dois) anos; 
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ESTADO DE SANTA CATARINA 

 
8.7 - As multas referidas neste instrumento serão descontadas dos pagamentos a que o faltoso tiver direito ou 
cobradas administrativa ou judicialmente, sendo que neste último caso, somente se o pagamento da multa não 
for efetuado no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da respectiva notificação; 
 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 
 
9.1 - O presente instrumento contratual poderá ser rescindido por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, 
conforme dispõe o inciso I do artigo 79, com as consequências do artigo 80, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações, como também poderão ser rescindidos de forma amigável ou judicial, conforme consta dos incisos II 
e III do artigo 79 da citada Lei Federal. 
 
9.2 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
10.1 – Para alteração do presente contrato, aplica-se no que couberem as disposições previstas no artigo 65 da 
Lei Federal nº 8.666/93. 
 
10.2 – Onde este Termo de Contrato e o Edital de convite nº 02/2020, forem omissos, prevalecerão às 
disposições da Lei nº 8.666/93 com suas alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 
 
10.1 - Será competente o Foro da Comarca de Araranguá/SC, para dirimir dúvidas deste Termo de Contrato. 
 
E, por estarem ambas as partes de pleno acordo com as disposições estabelecidas neste Termo de Contrato, a 
qual faz parte integrante a proposta da CONTRATADA, aceita a cumprir fielmente as normas legais e 
regulamentares e assinam o presente Termo de contrato em 03 (três) vias de igual efeito e teor.  
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Balneário Gaivota

Prefeitura

DECRETO 044/2020
Publicação Nº 2526499

DECRETO N. 044 DE 17 DE JUNHO DE 2020.
Abre crédito adicional ao orçamento vigente.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA, no uso da competência privativa que lhe confere o inciso V e VII do artigo 58 da Lei 
Orgânica Municipal, e em conformidade com o artigo 5º da Lei 1.039/2019,

DECRETA:
Art. 1º Fica suplementada a dotação orçamentária, conforme abaixo especificado:

07 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
04 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2.011 – Programa de Atendimento Integral a Família - PAIF
4.4.90.00.00.00.00.00.3064 Aplicações Diretas .................................................................. 6.000,00

Art. 2º Para atender ao crédito adicional no artigo anterior serão utilizados recursos oriundos de anulações das seguintes dotações orça-
mentárias:

07 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
04 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2.011 – Programa de Atendimento Integral a Família - PAIF
3.3.90.00.00.00.00.00.3064 Aplicações Diretas .................................................................. 6.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Balneário Gaivota, 17 de junho de 2020.

RONALDO PEREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado e registrado na Secretaria de Administração e Finanças na data supra.

JEFERSON RAUPP
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DECRETO 045/2020
Publicação Nº 2526500

DECRETO N. 045 DE 17 DE JUNHO DE 2020.
Abre crédito adicional ao orçamento vigente.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA, no uso da competência privativa que lhe confere o inciso V e VII do artigo 58 da Lei 
Orgânica Municipal, e em conformidade com o inciso II do artigo 6º da Lei 1.039/2019,

DECRETA:
Art. 1º Ficam suplementadas as dotações orçamentárias, conforme abaixo especificado:

10 – SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE
01 – DIRETORIA DE TURISMO
1.027 – Construção de Praças de Lazer
4.4.90.00.00.00.00.00.3020 – Aplicações Diretas ........................................................... 102.732,17

Art. 2º Crédito Adicional de que trata o artigo anterior correrá a conta do superávit financeiro apurado no exercício anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Balneário Gaivota, 17 de junho de 2020.

RONALDO PEREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado e registrado na Secretaria de Administração e Finanças na data supra.

JEFERSON RAUPP
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

EXTRATO CONTRATUAL FEVEREIRO
Publicação Nº 2526326

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA
EXTRATO CONTRATUAL
-----------------------------------------------------------------------------"Contrato Nº..: 18/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA
Contratada...: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA
Valor ............ : 974.000,00 (novecentos e setenta e quatro mil reais)
Vigência ....... : Início: 04/02/2020 Término: 31/12/2021
Licitação ...... : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Nº.: 1/2020
Objeto .......... : Contratação de empresa para elaboração do Diagnóstico Socioambiental, o Plano Municipal da Mata Atlântica e do Cadastro 
Territorial Multifinalitário do Município de Balneário Gaivota em atendimento a Ação Civil Pública (Autos nº 0900087- 50.2015.8.24.0069) 
impetrada pelo Ministério Público de Santa Catarina. "
-----------------------------------------------------------------------------"Contrato Nº..: 20/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA
Contratada...: MASTER LED MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO - EIRE
Valor ............ : 187.421,00 (cento e oitenta e sete mil quatrocentos e vinte e um reais)
Vigência ....... : Início: 06/02/2020 Término: 31/12/2020
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 2/2020
Objeto .......... : O presente PREGÃO PRESENCIAL tem como objeto a contratação de empresa do ramo pertinente para o fornecimento de 
materiais elétricos, destinados a manutenção da rede de iluminação pública do município, conforme especificações e quantitativos apresen-
tados no anexo I, que integra este edital."
-----------------------------------------------------------------------------"Contrato Nº..: 19/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA
Contratada...: M & M SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP
Valor ............ : 14.300,00 (quatorze mil trezentos reais)
Vigência ....... : Início: 04/02/2020 Término: 31/12/2020
Objeto .......... : Constitui do objeto deste contrato a prestação de serviços de locação de equipamentos tecnológicos de topografia e foto-
grametria, sendo estes especificado como Item 1- RECEPTOR GNSS L1L2 RTK TOPOMAP T500 e 2- DJI DRONE PHANTOM 4. Estão inclusos 
nos objetos os seguintes componentes: "
-----------------------------------------------------------------------------"Contrato Nº..: 21/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA
Contratada...: ARALUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULIC
Valor ............ : 13.200,00 (treze mil duzentos reais)
Vigência ....... : Início: 06/02/2020 Término: 31/12/2020
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 2/2020
Objeto .......... : O presente PREGÃO PRESENCIAL tem como objeto a contratação de empresa do ramo pertinente para o fornecimento de 
materiais elétricos, destinados a manutenção da rede de iluminação pública do município, conforme especificações e quantitativos apresen-
tados no anexo I, que integra este edital."
-----------------------------------------------------------------------------"Contrato Nº..: 22/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA
Contratada...: MEGA LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME
Valor ............ : 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais)
Vigência ....... : Início: 06/02/2020 Término: 31/12/2020
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 2/2020
Objeto .......... : O presente PREGÃO PRESENCIAL tem como objeto a contratação de empresa do ramo pertinente para o fornecimento de 
materiais elétricos, destinados a manutenção da rede de iluminação pública do município, conforme especificações e quantitativos apresen-
tados no anexo I, que integra este edital."
-----------------------------------------------------------------------------
"Contrato Nº..: 23/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA
Contratada...: DO SUL PNEUS JOINVILLE EIRELI
Valor ............ : 84.299,52 (oitenta e quatro mil duzentos e noventa e nove reais e cinq-enta e dois centavos)
Vigência ....... : Início: 06/02/2020 Término: 31/12/2020
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 3/2020
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Objeto .......... : Aquisição de pneus novos de 1.ª linha, câmaras de ar e protetores/colarinhos novos, que atendam as Normas da ABNT 
NBR NM 250:2001, NBR NM 251:2001 e detenham Certificado de Qualidade do INMETRO para veículos oficiais desta municipalidade."" para 
serem fornecidos, conforme Especificações Técnicas."
-----------------------------------------------------------------------------
"Contrato Nº..: 24/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA
Contratada...: TRANSPORTE E COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA - EPP
Valor ............ : 85.998,48 (oitenta e cinco mil novecentos e noventa e oito reais e quarenta e oito centavos)
Vigência ....... : Início: 06/02/2020 Término: 31/12/2020
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 3/2020
Objeto .......... : Aquisição de pneus novos de 1.ª linha, câmaras de ar e protetores/colarinhos novos, que atendam as Normas da ABNT 
NBR NM 250:2001, NBR NM 251:2001 e detenham Certificado de Qualidade do INMETRO para veículos oficiais desta municipalidade."" para 
serem fornecidos, conforme Especificações Técnicas."
-----------------------------------------------------------------------------
"Contrato Nº..: 25/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA
Contratada...: DIOVANA ALVES
Valor ............ : 10.597,30 (dez mil quinhentos e noventa e sete reais e trinta centavos)
Vigência ....... : Início: 21/02/2020 Término: 10/12/2020
Objeto .......... : O presente contrato tem por objeto a Prestação de Serviços de oficina para desenvolver, organizar e coordenar oficina de 
Dança, com o objetivo de estimular e desenvolver ações de fortalecimento de vínculos e cidadania para as crianças atendidas pelos Serviços 
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, no âmbito do Fundo Municipal da Assistência Social do município de Balneário Gaivota."

-----------------------------------------------------------------------------
"Contrato Nº..: 26/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO GAIVOTA
Contratada...: ANELISE DIAS
Valor ............ : 11.000,00 (onze mil reais)
Vigência ....... : Início: 10/02/2020 Término: 10/12/2020
Objeto .......... : O presente contrato tem por objeto a Prestação de Serviços de oficina para desenvolver, organizar e coordenar oficina de 
Socialização com o intuito de trabalhar a CONSCIENTIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO SOBRE O PRECONCEITO E BULLYING EM ALUNOS, com o 
objetivo de estimular e desenvolver ações de fortalecimento de vínculos e cidadania para as crianças atendidas pelos Serviços de Convivên-
cia e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, no âmbito do Fundo Municipal da Assistência Social do município de Balneário G"
-----------------------------------------------------------------------------
"Contrato Nº..: 27/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO GAIVOTA
Contratada...: ROSANE BITENCOURT DE SOUZA MARTINS
Valor ............ : 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)
Vigência ....... : Início: 10/02/2020 Término: 10/12/2020
Objeto .......... : O presente contrato tem por objeto a Prestação de Serviços de oficina para desenvolver, organizar e coordenar oficina de 
Artesanato, com o objetivo de estimular e desenvolver ações de fortalecimento de vínculos e cidadania para as crianças atendidas pelos 
Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, no âmbito do Fundo Municipal da Assistência Social do município de Balneário 
Gaivota"
-----------------------------------------------------------------------------
"Contrato Nº..: 28/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA
Contratada...: EDER LEONARDO DA ROLT 03082042988
Valor ............ : 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)
Vigência ....... : Início: 10/02/2020 Término: 10/12/2020
Objeto .......... : O presente contrato tem por objeto a Prestação de Serviços para desenvolver, organizar e coordenar oficina de Capoeira, 
com o objetivo de estimular e desenvolver ações de fortalecimento de vínculos e cidadania para as crianças atendidas pelos Serviços de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, no âmbito do Fundo Municipal da Assistência Social do município de Balneário Gaivota"
-----------------------------------------------------------------------------
"Contrato Nº..: 29/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO GAIVOTA
Contratada...: PIERRE RODRIGUES LOPES 65747143034
Valor ............ : 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)
Vigência ....... : Início: 10/02/2020 Término: 10/12/2020
Objeto .......... : O presente contrato tem por objeto a Prestação de Serviços para desenvolver, organizar e coordenar oficina de Taekwondo, 
com o objetivo de estimular e desenvolver ações de fortalecimento de vínculos e cidadania para as crianças atendidas pelos Serviços de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, no âmbito do Fundo Municipal da Assistência Social do município de Balneário Gaivota.
-----------------------------------------------------------------------------
"Contrato Nº..: 30/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA
Contratada...: JUAREZ SILVA DOS SANTOS
Valor ............ : 27.426,00 (vinte e sete mil quatrocentos e vinte e seis reais)
Vigência ....... : Início: 14/02/2020 Término: 31/12/2020
Licitação ...... : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Nº.: 2/2020
Objeto .......... : A presente dispensa tem por objeto a locação uma casa de alvenaria de 211,44 m² aproximadamente, localizada na 
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localidade de Rua Nova, neste Município, de acordo com matricula e contrato de compra e venda em anexo ao edital. A qual servirá para 
o funcionamento do Centro de Educação Infantil , na comunidade. Tal locação servirá para o exercício de 2020. Iniciando-se no mês de 
Fevereiro e Término em 31 de Dezembro de 2020"
-----------------------------------------------------------------------------
"Contrato Nº..: 31/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO GAIVOTA
Contratada...: GUIMARÃES SANEAMENTO PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA E
Valor ............ : 280.000,00 (duzentos e oitenta mil e reais)
Vigência ....... : Início: 21/02/2020 Término: 31/12/2020
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 5/2020
Objeto .......... : Contratação de empresa do ramo pertinente especializada para a locação, montagem e desmontagem de sanitários ecoló-
gicos, por diária, para atender as necessidades dos eventos realizados no projeto no exercício de 2020."
-----------------------------------------------------------------------------
"Contrato Nº..: 32/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA
Contratada...: CONSTRUTORA BIFF EIRELI
Valor ............ : 283.699,05 (duzentos e oitenta e três mil seiscentos e noventa e nove reais e cinco centavos)
Vigência ....... : Início: 21/02/2020 Término: 31/12/2020
Licitação ...... : Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia Nº.: 1/2020
Objeto .......... : Esta Licitação tem por objeto a Execução de Ampliação e de Salas e Reformas para Preventivo de Incedio na Escola de 
Ensino Fundamental Prof. Darcy Ribeiro, com área total de 194,99m², no município de Balneário Gaivota, conforme projeto, memorial des-
critivo, planilha orçamentária de quantitativos, custo e cronograma físico e financeiro em anexo."
-----------------------------------------------------------------------------

EXTRATO CONTRATUAL MARÇO
Publicação Nº 2526370

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA
EXTRATO CONTRATUAL
-----------------------------------------------------------------------------"Contrato Nº..: 33/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA
Contratada...: HAYA INFORMÁTICA LTDA. - ME
Valor ............ : 78.055,90 (setenta e oito mil e cinquenta e cinco reais e noventa centavos)
Vigência ....... : Início: 06/03/2020 Término: 31/12/2020
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 7/2020
Objeto .......... : Eventual e futura Aquisição parcelada de material de expediente para suprir as necessidades da Secretaria de Administração 
e Finanças, Secretaria de Arrecadação Municipal, Secretaria de Educação e material escolar de distribuição gratuita para a rede municipal 
de ensino, para o exercício de 2020"
-----------------------------------------------------------------------------"Contrato Nº..: 34/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA
Contratada...: APICEBR COMERCIAL EIRELI
Valor ............ : 75.922,61 (setenta e cinco mil novecentos e vinte e dois reais e sessenta e um centavos)
Vigência ....... : Início: 06/03/2020 Término: 31/12/2020
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 7/2020
Objeto .......... : Eventual e futura Aquisição parcelada de material de expediente para suprir as necessidades da Secretaria de Administração 
e Finanças, Secretaria de Arrecadação Municipal, Secretaria de Educação e material escolar de distribuição gratuita para a rede municipal 
de ensino, para o exercício de 2020"
-----------------------------------------------------------------------------
"Aditivo Nº ..... : 04-59-2018 - Contrato Nº: 59/2018
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA
Contratada...: BETHA SISTEMAS LTDA.
Valor ............ : 0,00 (zero)
Vigência ....... : Início: 27/03/2020 Término: 27/03/2021
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 22/2018
Objeto .......... : A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento de licença de uso de aplica-
tivos de gestão pública, com acesso simultâneo de usuários, e que atenda as especificações técnicas, os quantitativos e os serviços técnicos 
correlatos descritos neste edital e em seu Anexo I."
-----------------------------------------------------------------------------"Contrato Nº..: 35/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA
Contratada...: ELTON LUIZ MADEIRA
Valor ............ : 30.518,34 (trinta mil quinhentos e dezoito reais e trinta e quatro centavos)
Vigência ....... : Início: 06/03/2020 Término: 31/12/2020
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 7/2020
Objeto .......... : Eventual e futura Aquisição parcelada de material de expediente para suprir as necessidades da Secretaria de Administração 
e Finanças, Secretaria de Arrecadação Municipal, Secretaria de Educação e material escolar de distribuição gratuita para a rede municipal 
de ensino, para o exercício de 2020"
-----------------------------------------------------------------------------"Contrato Nº..: 36/2020
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Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA
Contratada...: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI
Valor ............ : 14.714,00 (quatorze mil setecentos e quatorze reais)
Vigência ....... : Início: 10/03/2020 Término: 31/12/2020
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 6/2020
Objeto .......... : Este Pregão tem por objeto futura AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, GRAXAS E FLUIDOS, PARA ATENDIMENTO AOS 
VEÍCULOS PERTENCENTES ÀS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS de Balneário Gaivota/SC. "
-----------------------------------------------------------------------------"Contrato Nº..: 37/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA
Contratada...: ANA MARIA ARDENGHI BRIZOLA
Valor ............ : 2.200,00 (dois mil e duzentos reais)
Vigência ....... : Início: 10/03/2020 Término: 10/05/2020:
Objeto .......... : O presente CONTRATO tem por objeto a renovação da prestação de serviços na Oficina de Arte ""Arteria"", com atividades 
lúdicas, em atendimento as atividades de convivência e fortalecimento de vínculos no âmbito do Fundo Municipal da Assistência Social do 
município de Balneário Gaivota."
-----------------------------------------------------------------------------"Contrato Nº..: 38/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA
Contratada...: REFRIFRIO AR CONDICIONADOS LTDA.
Valor ............ : 4.695,00 (quatro mil seiscentos e noventa e cinco reais)
Vigência ....... : Início: 11/03/2020 Término: 31/12/2020
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 8/2020
Objeto .......... : O presente PREGÃO PRESENCIAL tem como objeto a Aquisição de eletrodomésticos e equipamentos, para a Secretaria de 
Educação Municipal, de acordo com o catalogo do FNDE, conforme as especificações constantes do anexo I - Termo de Referência, deste 
edital"
-----------------------------------------------------------------------------"Contrato Nº..: 39/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA
Contratada...: TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO - EIRELI
Valor ............ : 5.695,00 (cinco mil seiscentos e noventa e cinco reais)
Vigência ....... : Início: 11/03/2020 Término: 31/12/2020
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 8/2020
Objeto .......... : O presente PREGÃO PRESENCIAL tem como objeto a Aquisição de eletrodomésticos e equipamentos, para a Secretaria de 
Educação Municipal, de acordo com o catalogo do FNDE, conforme as especificações constantes do anexo I - Termo de Referência, deste 
edital"

-----------------------------------------------------------------------------
"Contrato Nº..: 40/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA
Contratada...: NICOLAU SATURNINO VIEIRA
Valor ............ : 12.464,00 (doze mil quatrocentos e sessenta e quatro reais)
Vigência ....... : Início: 12/03/2020 Término: 31/12/2020
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 7/2020
Objeto .......... : Eventual e futura Aquisição parcelada de material de expediente para suprir as necessidades da Secretaria de Administração 
e Finanças, Secretaria de Arrecadação Municipal, Secretaria de Educação e material escolar de distribuição gratuita para a rede municipal 
de ensino, para o exercício de 2020"
-----------------------------------------------------------------------------
"Contrato Nº..: 41/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA
Contratada...: HAYA INFORMÁTICA LTDA. - ME
Valor ............ : 10.172,20 (dez mil cento e setenta e dois reais e vinte centavos)
Vigência ....... : Início: 12/03/2020 Término: 31/12/2020
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 8/2020
Objeto .......... : O presente PREGÃO PRESENCIAL tem como objeto a Aquisição de eletrodomésticos e equipamentos, para a Secretaria de 
Educação Municipal, de acordo com o catalogo do FNDE, conforme as especificações constantes do anexo I - Termo de Referência, deste 
edital"
-----------------------------------------------------------------------------
"Contrato Nº..: 42/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA
Contratada...: MV ELETRONICOS EIRELI
Valor ............ : 9.611,00 (nove mil seiscentos e onze reais)
Vigência ....... : Início: 13/03/2020 Término: 31/12/2020
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 8/2020
Objeto .......... : O presente PREGÃO PRESENCIAL tem como objeto a Aquisição de eletrodomésticos e equipamentos, para a Secretaria de 
Educação Municipal, de acordo com o catalogo do FNDE, conforme as especificações constantes do anexo I - Termo de Referência, deste 
edital"
-----------------------------------------------------------------------------"Contrato Nº..: 43/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA
Contratada...: RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR
Valor ............ : 12.906,00 (doze mil novecentos e seis reais)
Vigência ....... : Início: 13/03/2020 Término: 31/12/2020
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Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 6/2020
Objeto .......... : Este Pregão tem por objeto futura AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, GRAXAS E FLUIDOS, PARA ATENDIMENTO AOS 
VEÍCULOS PERTENCENTES ÀS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS de Balneário Gaivota/SC. "
-----------------------------------------------------------------------------"Contrato Nº..: 44/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA
Contratada...: K P ENGENHARIA LTDA.
Valor ............ : 115.000,00 (cento e quinze mil e reais)
Vigência ....... : Início: 13/03/2020 Término: 31/12/2020
Licitação ...... : Convite p/ Obras e Serv. Engenharia Nº.: 2/2020
Objeto .......... : O presente processo visa à Contratação especializada de serviços de engenharia com atestado de capacidade técnica, refe-
rente a projetos e fiscalização de obras de engenharia civil, arquitetura, pavimentações, drenagens e sinalizações, para o exercício de 2020"
-----------------------------------------------------------------------------"Contrato Nº..: 45/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA
Contratada...: PROJEMAC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - ME
Valor ............ : 115.000,00 (cento e quinze mil e reais)
Vigência ....... : Início: 13/03/2020 Término: 31/12/2020
Licitação ...... : Convite p/ Obras e Serv. Engenharia Nº.: 2/2020
Objeto .......... : O presente processo visa à Contratação especializada de serviços de engenharia com atestado de capacidade técnica, refe-
rente a projetos e fiscalização de obras de engenharia civil, arquitetura, pavimentações, drenagens e sinalizações, para o exercício de 2020"
-----------------------------------------------------------------------------"Contrato Nº..: 46/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA
Contratada...: APICEBR COMERCIAL EIRELI
Valor ............ : 27.528,00 (vinte e sete mil quinhentos e vinte e oito reais)
Vigência ....... : Início: 17/03/2020 Término: 31/12/2020
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 8/2020
Objeto .......... : O presente PREGÃO PRESENCIAL tem como objeto a Aquisição de eletrodomésticos e equipamentos, para a Secretaria de 
Educação Municipal, de acordo com o catalogo do FNDE, conforme as especificações constantes do anexo I - Termo de Referência, deste 
edital"
-----------------------------------------------------------------------------"Contrato Nº..: 47/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA
Contratada...: COMERCIAL A.L.C.S.LTDA
Valor ............ : 90.007,61 (noventa mil e sete reais e sessenta e um centavos)
Vigência ....... : Início: 17/03/2020 Término: 31/12/2020
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 7/2020
Objeto .......... : Eventual e futura Aquisição parcelada de material de expediente para suprir as necessidades da Secretaria de Administração 
e Finanças, Secretaria de Arrecadação Municipal, Secretaria de Educação e material escolar de distribuição gratuita para a rede municipal 
de ensino, para o exercício de 2020"
-----------------------------------------------------------------------------"Aditivo Nº ..... : 01-94/2019 - Contrato Nº: 94/2019
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA
Contratada...: FABSUL PAVIMENTACOES EIRELI - EPP
Valor ............ : 0,00 (zero)
Vigência ....... : Início: 30/03/2020 Término: 31/12/2020
Licitação ...... : Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia Nº.: 38/2019
Objeto .......... : O presente procedimento licitatório tem por finalidade selecionar a melhor proposta para futura contratação de empresa 
especializada para pavimentação com lajota sextavada de concreto e passeio nas ruas: LOTE 01 - Rodovia José Tiskoski - Passeio, Rua das 
Palmas, Rua das Figueiras e Rua das Arueiras, Rua das Laranjeiras, Rua Ataíde Cardoso Barbosa e Rua João Celino Borges, ambas no Bairro 
Lagoa de Fora; LOTE 02 - Rua Pelotas, Rua Joinville e Rua Lages, ambas no Bairro Santa Fé; no Município"
-----------------------------------------------------------------------------"Contrato Nº..: 48/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA
Contratada...: ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.
Valor ............ : 373.900,00 (trezentos e setenta e três mil e novecentos reais)
Vigência ....... : Início: 31/03/2020 Término: 31/12/2020
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 10/2020
Objeto .......... : Este processo tem por objetivo a Aquisição de duas Retroescavadeira 0 km, nova, ano/modelo 2020/2020 com tração 4x4, 
para a Sec. De Agricultura, Pesca e meio Ambiente do município de Balneário Gaivota."
-----------------------------------------------------------------------------

PORTARIA 112/2020
Publicação Nº 2526382

PORTARIA N. 112 DE 10 DE JUNHO DE 2020

Nomeia CHEFE DA DIVISÃO De patrimônio e serviços gerais do Município de Balneário Gaivota.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA, no uso de sua competência privativa que lhe confere os incisos V e IX do Artigo 58, da 
Lei Orgânica Municipal, combinado com a Lei 002/97 e alterações posteriores.

RESOLVE:
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Art. 1º Fica nomeado o Senhor Manoel Ramos, para exercer o cargo comissionado de Chefe da Divisão de Patrimônio e Serviços Gerais do 
Município de Balneário Gaivota, a partir de 01 de Junho de 2020.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a contar de 01/06/2020.

Balneário Gaivota, 10 de Junho de 2020.

RONALDO PEREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada na Secretaria de Administração e Finanças na data supra.

JEFERSON RAUPP
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PORTARIA 113/2020
Publicação Nº 2526384

PORTARIA N. 113 DE 10 DE JUNHO DE 2020

Nomeia CHEFE DA DIVISÃO De atendimento do Município de Balneário Gaivota.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA, no uso de sua competência privativa que lhe confere os incisos V e IX do Artigo 58, da 
Lei Orgânica Municipal, combinado com a Lei 002/97 e alterações posteriores.

RESOLVE:
Art. 1º Fica nomeada a Senhora Vanessa Cordeiro Dumke, para exercer o cargo comissionado de Chefe da Divisão de atendimento do Mu-
nicípio de Balneário Gaivota, a partir de 01 de Junho de 2020.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a contar de 01/06/2020.

Balneário Gaivota, 10 de Junho de 2020.

RONALDO PEREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada na Secretaria de Administração e Finanças na data supra.

JEFERSON RAUPP
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PORTARIA 114/2020
Publicação Nº 2526388

PORTARIA N. 114 DE 10 DE JUNHO DE 2020

Nomeia CHEFE DA DIVISÃO DA FROTA MUNICIPAL do Município de Balneário Gaivota.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA, no uso de sua competência privativa que lhe confere os incisos V e IX do Artigo 58, da 
Lei Orgânica Municipal, combinado com a Lei 002/97 e alterações posteriores.

RESOLVE:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor Adelar da Veiga Oliveira, para exercer o cargo comissionado de Chefe da Divisão da Frota Municipal do Mu-
nicípio de Balneário Gaivota, a partir de 01 de Junho de 2020.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a contar de 01/06/2020.

Balneário Gaivota, 10 de Junho de 2020.

RONALDO PEREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada na Secretaria de Administração e Finanças na data supra.

JEFERSON RAUPP
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS|
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PORTARIA 115/2020
Publicação Nº 2526389

PORTARIA N. 115 DE 10 DE JUNHO DE 2020

Nomeia CHEFE DA DIVISÃO De MEIO AMBIENTE do Município de Balneário Gaivota.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA, no uso de sua competência privativa que lhe confere os incisos V e IX do Artigo 58, da 
Lei Orgânica Municipal, combinado com a Lei 002/97 e alterações posteriores.

RESOLVE:
Art. 1º Fica nomeada a Senhora Carolina Dela Vedova dos Santos, para exercer o cargo comissionado de Chefe da Divisão de Meio Ambiente 
do Município de Balneário Gaivota, a partir de 01 de Junho de 2020.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a contar de 01/06/2020.

Balneário Gaivota, 10 de Junho de 2020.

RONALDO PEREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada na Secretaria de Administração e Finanças na data supra.

JEFERSON RAUPP
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PORTARIA 116/2020
Publicação Nº 2526392

 PORTARIA N. 116, DE 10 DE JUNHO DE 2020.
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORES QUE ESPECIFICA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA, usando da competência privativa que lhe confere o inciso V do Artigo 58 da Lei Orgânica 
Municipal e em conformidade com a Lei 045/97,

RESOLVE:
Art. 1º Conceder férias a servidora abaixo relacionado, com pagamento de 1/3 a mais do que a remuneração normal, a saber:

Matricula Nome Período aquisitivo Período de Gozo
2952 Alan Borges Batista 08/05/2019 a 07/05/2020 01/06/2020 a 30/06/2020
3336 Amanda Tomaz Tedeschi 07/03/2019 a 06/03/2020 11/05/2020 a 09/06/2020
3347 Carolina de Oliveira 11/03/2019 a 10/03/2020 11/05/2020 a 09/06/2020
2794 Catarina Elena Morgenstern 16/11/2018 a 15/11/2019 18/05/2020 a 16/06/2020
3385 Denise Zimmermann 29/03/2019 a 28/03/2020 11/05/2020 a 09/06/2020
0825 Erivaldo Scheffer Ramos 05/01/2019 a 04/01/2020 11/05/2020 a 09/06/2020
3353 Heloisa de Amorim Matias 07/03/2019 a 06/03/2020 11/05/2020 a 09/06/2020
3334 Henrique Lummertz Scheffer 06/03/2019 a 05/03/2020 11/05/2020 a 09/06/2020
3340 Jussara Gladis Rosa 06/03/2019 a 05/03/2020 11/05/2020 a 09/06/2020
2753 Keilane Estevam de Oliveira 05/05/2019 a 04/05/2020 09/05/2020 a 07/06/2020
3344 Lidiane Freitas Saldanha 07/03/2019 a 06/03/2019 11/05/2020 a 09/06/2020
3342 Lilian Bristot Luckmann 11/03/2019 a 10/03/2020 01/06/2020 a 30/06/2020
0019 Lisandra Coelho de Oliveira 01/11/2018 a 31/10/2019 01/05/2020 a 30/05/2020
3349 Lucimara da Silva Ambrosio 07/03/2019 a 06/03/2019 11/05/2020 a 09/06/2020
3343 Maria Cristina de Oliveira 06/03/2019 a 05/03/2020 11/05/2020 a 09/06/2020
3395 Mônica Mara de Oliveira 29/04/2019 a 28/04/2020 11/05/2020 a 09/06/2020
3337 Nathalia Pizzamiglio 07/03/2019 a 06/03/2020 11/05/2020 a 09/06/2020
3222 Paulo Roberto da Silva 04/01/2019 a 03/01/2020 11/05/2020 a 09/06/2020
2758 Rafael da Silva Santos 23/05/2019 a 22/05/2020 13/05/2020 a 11/06/2020
1933 Raquel da Silva 26/12/2018 a 25/12/2019 18/05/2020 a 16/06/2020
3384 Rosemari Teresinha Gomes Ramires 27/03/2019 a 26/03/2020 11/05/2020 a 09/06/2020
3382 Suziane Rodrigues da Silva 11/05/2020 a 09/06/2020 11/05/2020 a 09/06/2020
0827 Valter Cícero Domingos 05/01/2019 a 04/01/2020 11/05/2020 a 09/06/2020
3341 Vanessa Paz 07/03/2019 a 06/03/2019 11/05/2020 a 09/06/2020

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
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Balneário Gaivota, 10 de Junho de 2020.

RONALDO PEREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e Registrada na Secretaria de Administração e Finanças na data supra.

JEFERSON RAUPP
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PORTARIA 117/2020
Publicação Nº 2526393

PORTARIA N. 117 DE 10 DE JUNHO DE 2020

DECLARA ESTÁVEIS OS SERVIDORES ABAIXO RELACIONADOS

O PREFEITO MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA, usando da competência privativa que lhe confere o inciso V do artigo 58 da Lei Orgânica 
Municipal, combinado com o artigo 45 da Lei 045/1997.
RESOLVE:
Art. 1º. Declarar estáveis no Serviço Público Municipal os servidores abaixo relacionados por terem cumprido satisfatoriamente o Estágio 
Probatório.

Matrícula Nome Cargo
2960 Adelsa Fernandes da Silva de Matos Biólogo
2969 Bruno Matias Gonçalves Vigia
2964 Jane Margarete da Rosa Nunes Auxiliar de Serviços Gerais I
2899 Joel Pereira Machado Operador de Equipamentos II
2502 Josiane de Matos Leandro Batista Auxiliar de Ensino de Educação
2946 Lair Helena Silveira Auxiliar de Serviços Gerais I
2936 Marcia Adriana Matos de Quadros Magnus Professor
2947 Rosane Pedroso da Rosa Auxiliar de Serviços Gerais I
2970 Tania Constante Possamai Professor

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Balneário Gaivota, 10 de Junho de 2020.

RONALDO PEREIRA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e Registrada na Secretaria de Administração e Finanças na data supra.

JEFERSON RAUPP
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PORTARIA 118/2020
Publicação Nº 2526397

PORTARIA N.º 118 DE 17 DE JUNHO DE 2020

DESIGNA SERVIDOR QUE ESPECIFICA PARA DESEMPENHAR FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA, no uso de sua competência privativa que lhe confere o artigo 58, inciso V da Lei Orgânica 
do Município e em conformidade com a Lei Municipal 045/1997, resolve:
Art. 1º Designar a servidora Lislaine Fermiano Scheffer, matrícula funcional nº 3.214, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo do quadro 
de pessoal da Secretaria de Administração e Finanças, para desempenhar as funções de receber, guardar, movimentar e arquivar Processos 
Administrativos, Processos Administrativos Disciplinares, Sindicâncias, Avaliações de Estágio Probatório, auxiliar as comissões na digitação 
de relatórios, atas, agendar reuniões, comunicados, notificações e executar outras tarefas a critério da chefia imediata e das comissões.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Balneário Gaivota, 17 de junho de 2020.

RONALDO PEREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
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Publicado e registrado na Secretaria de Administração e Finanças na data supracitada.

JEFERSON RAUPP

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
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Balneário Piçarras

Prefeitura

ATA PP 006/2020 FMS
Publicação Nº 2526313

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO PIÇARRAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO ADMINISTRATIVO 027/2020 FMS
PREGÃO PRESENCIAL 006/2020 FMS
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
HOMOLOGADO 05/06/2020
Aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte o MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO PIÇARRAS por meio do(a) FUNDO MUNICIPAL 
DE SAUDE DE BALNEARIO PICARRAS, pessoa jurídica de direito público, situado na 5460 - PAULO AMANDIO DE BORBA Nº. null, SANTO 
ANTONIO, cidade de Balneário Piçarras, Santa Catarina, inscrito no CNPJ Nº. 04.402.872/0001-37, 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 propostas apresentadas no 
Pregão Presencial do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 6/2020, RESOLVE registrar os valores oferecidos para REFERENTE AQUISI-
ÇÃO DE FÓRMULAS, LEITES E FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES REFERENCIADOS, EM CONFORMIDADE COM A 
LEI MUNICIPAL Nº 726/2019 DE 18 DE SETEMBRO DE 2019. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, pelo período de 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.
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA – R$ 106.440,00
LFP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP – R$ 22.200,00
NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA – R$ 28.708,50
ALVIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP – R$ 73.750,00
Balneário Piçarras, 05 de junho de 2020.
REGIANE CAROLINA PEREIRA BASSO – Gestora do Fundo Municipal de Saúde

ATA PP 008/2020 FMS
Publicação Nº 2526113

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO PIÇARRAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO ADMINISTRATIVO 030/2020 FMS
PREGÃO PRESENCIAL 008/2020 FMS
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
HOMOLOGADO 05/06/2020
Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte o MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO PIÇARRAS por meio Aos cinco dias do mês 
de junho do ano de dois mil e vinte o MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO PIÇARRAS por meio do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO 
PICARRAS, pessoa jurídica de direito público, situado na 5460 - PAULO AMANDIO DE BORBA Nº. null, SANTO ANTONIO, cidade de Balneário 
Piçarras, Santa Catarina, inscrito no CNPJ Nº. 04.402.872/0001-37, 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 propostas apresentadas no Pregão Presencial do SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS Nº. 8/2020, RESOLVE registrar os valores oferecidos para REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO 
DE VEÍCULO AUTOMOTORES A FIM DE PROPORCIONAR TRANSPORTE ADEQUADO AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DESTA OFERTA, 
TANTO NOS ATENDIMENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO OU FORA DO DOMICÍLIO COMO O CASO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO – 
TFD. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, pelo período de 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.
GUIA VEICULOS LTDA - R$ 135.847,99
COTRANS LOCACÇÕES DE VEIUCLOS LTDA - R$ 113.523,99
Balneário Piçarras, 05 de junho de 2020.
REGIANE CAROLINA PEREIRA BASSO – Gestora do Fundo Municipal de Saúde

ATA PP 013/2020 PMBP
Publicação Nº 2526456

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO PIÇARRAS
PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2020 PMBP
PREGÃO PRESENCIAL 013/2020 PMBP
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
HOMOLOGADO 03/06/2020
Aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte o MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO PIÇARRAS por meio do(a) PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BALNEARIO PICARRAS, pessoa jurídica de direito público, situado na EMANOEL PINTO Nº. 1655, CENTRO, cidade de Balneário Piçarras, 
Santa Catarina, inscrito no CNPJ Nº. 83.102.335/0001-48, 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 propostas apresentadas no Pregão Presencial do SISTEMA DE REGIS-
TRO DE PREÇOS Nº. 13/2020, RESOLVE registrar os valores oferecidos para REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
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PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO INSTALADO PARA FORNECIMENTO AO LONGO DE 12 MESES SEGUNDO AS CONVENIÊN-
CIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BALNEÁRIO PIÇARRAS. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, pelo período de 12 meses, con-
forme 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.
MERCOLUX COMERCIAL ELETRICA LTDA - R$ 2.389.999,92
Balneário Piçarras, 03 de junho de 2020
LEONEL JOSÉ MARTINS – Prefeito Municipal

DL 020/2020 FMS
Publicação Nº 2526900

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 035/2020 - FMS
Dispensa de Licitação nº 020/2020 – FMS
OC 555- FMS

O Município de Balneário Piçarras, através do Fundo Municipal de Saúde, com fundamento no art. 4º da Lei Federal n.º 13.979/2020 de 06 
de fevereiro de 2020, torna público que realizará a Dispensa de Licitação acerca de aquisição de Testes rápidos para detecção de Covid-19 
para atender as necessidades de consumo dos pacientes e servidores referenciados na Secretaria Municipal de Saúde do município de Bal-
neário Piçarras, necessárias ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Corona vírus. O 
valor de referência estimado importa um total de R$ 19.800 (dezenove mil e oitocentos reais).
HEALTH CARE DROGARIA DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Inscrita no CNPJ sob n.º 30.214.682/0001-04
Balneário Piçarras/SC, 16 de junho de 2020.
REGIANE CAROLINA PEREIRA BASSO – Secretária Municipal de Saúde

PORTARIA 179/2020
Publicação Nº 2527185

PORTARIA N.º 179/2019

LEONEL JOSÉ MARTINS, Prefeito Municipal de Balneário Piçarras, no uso de suas atribuições e prerrogativas que lhe concede o Art. 90, VII, 
da Lei Orgânica Municipal, ALTERA, o ato instituído pela Portaria nº 172/2020 de 03 de junho de 2020, a conseguinte:
Art. 1º Designar a Sra. SILVANA DALLAGNOL, brasileira, maior, inscrita no CPF nº 033.460.479-62, portador do RG nº 3.405.155-4 SSP/
SC, matrícula nº 2799, ocupante do cargo efetivo de Especialista em Finanças; a Sra. LEILA MARIA RODRIGUES WILLEM, brasileira, maior, 
inscrita no CPF nº 729.899.809-97, portadora do RG nº 1.808.669 SSP/SC, matrícula nº 2781, ocupante do cargo efetivo de Especialista 
em Finanças; e a Sra. MARIA OLINDIA VIEIRA, brasileira, maior, inscrita no CPF nº 035.783.709-67, portadora do RG nº 3684659 SSP/SC, 
matrícula nº 1579, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar Administrativo III; e como apoio jurídico a Sra. BIANCA LENARA FIAMONCINI, 
brasileira, maior, inscrita no CPF sob nº 068.357.199-07, portadora do RG nº 4.938.453 SSP/SC, matrícula nº 10657, ocupante do cargo de 
Assessora Jurídica; para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, destinado a apurar, 
no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogáveis por igual período, os fatos de que trata o Processo Administrativo Disciplinar nº 006/2020, bem 
como, os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE e
CUMPRA-SE
Balneário Piçarras (SC), 10 de junho de 2019.
Leonel José Martins
Prefeito Municipal
A presente Portaria foi registrada na Secretaria de Administração e Fazenda, publicada no Diário Oficial dos Municípios.

Ana Lucia Wilvert
Secretária Municipal de Administração e Fazenda

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 055/2020 - PMBP DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2020 – PMBP
Publicação Nº 2527319

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO PIÇARRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 055/2020 - PMBP
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 012/2020 – PMBP
HOMOLOGADO EM 15/06/2020
CONTRATO Nº 027/2020 PMBP

O Município de Balneário Piçarras, com fundamento na Lei nº 8.666/93, de 21/06/1993, e suas alterações, torna público que realizará 
a Dispensa de Licitação acerca de contratação de empresa especializada para prestação de serviços de elaboração de Projeto de Lei 
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Complementar atinente ao Código de Posturas do Município de Balneário Piçarras.
O valor total do contrato: R$50.000.00 (cinquenta mil reais).
Fundamento: Art. 24, II, Lei 8.666/93.
Emmel, Schuster & Marchiori Advogados Associados, CNPJ/MF nº 19.236.037/0001-41
Balneário Piçarras, 17 de junho de 2020.
Leonel José Martins
Prefeito Municipal

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2020 – PMBP PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2020 – PMBP SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS MULTIENTIDADES

Publicação Nº 2526625

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2020 – PMBP
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2020 – PMBP
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
MULTIENTIDADES
Fundamento: Lei Federal nº 10.520, Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Pregão Presencial para Registro de Preços, tipo MENOR PREÇO 
ITEM para futura aquisição de máscaras e aventais descartáveis em TNT, para utilização dos servidores municipais e eventual distribuição 
aos munícipes, conforme especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência, atendendo solicitações que se encontram anexas ao 
Processo. Valor total estimado: R$ 236.050,00 (duzentos e trinta e seis mil e cinquenta reais). Recebimento dos Envelopes até: 03/07/2020 
às 14h. Data da Sessão Pública: 03/07/2020 às 14h, na Secretaria de Administração e Fazenda, situada na Avenida Emanoel Pinto, nº 1655, 
Centro, Balneário Piçarras/SC. O edital na íntegra encontra-se no endereço acima citado ou no site balneariopicarras.atende.net. Balneário 
Piçarras (SC), 17 de junho de 2020. Leonel José Martins – Prefeito Municipal.

Câmara muniCiPal

RESOLUÇÃO Nº 004/2020
Publicação Nº 2526667

RESOLUÇÃO Nº 004/2020
Concede o título de cidadão de honorário do município de Balneário Piçarras ao Pastor GILMAR SANTANA.
A Câmara Municipal de Balneário Piçarras, aprovou por iniciativa dos Vereadores da Bancada Progressista-PP, Vereadores Gercino Medeiros, 
Dalva Cristiane Teixeira dos Santos e Álvaro César Vieira, a presente Resolução, que:
Art. 1º Concede o título de cidadão honorário ao Pastor GILMAR SANTANA, natural de Joinville, Estado de Santa Catarina, em reconheci-
mento pelos bons e relevantes serviços prestados a este Município.
Parágrafo único. A outorga do título ora concedido se fará na primeira sessão solene realizada pela Câmara de Vereadores.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões, 28 de maio de 2020.
João Bento Moraes - Presidente

http://www.picarras.sc.gov.br
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Balneário Rincão

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 051/PMBR/2020
Publicação Nº 2526672

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 051/PMBR/2020.
Tipo: Menor Preço
Data e horário da sessão de abertura: 30/06/2020 às 14h00min.
Local: Prefeitura Municipal de Balneário Rincão/SC, situado na Avenida Leoberto Leal, 1071, Centro, do Município de Balneário Rincão - SC.
Objeto: Contratação de empresa do ramo pertinente para implantação de solução completa de telefonia IP e gerenciamento de sistema 
baseado em PABX IP, contendo software nativo para gerenciamento da plataforma, viabilizando a integração e interligação do sistema de 
telefonia dos Órgãos e Entidades da Administração Publica Municipal de Balneario Rincão/SC, durante 12 (doze) meses, de acordo com o 
Termo de Referencia (Anexo I) do referido Edital.
Edital: Completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos de segunda a sexta-feira no Departamento de Compras Materiais e Patrimô-
nio do Município de Balneário Rincão, na Avenida Leoberto Leal, 1071, Centro, do Município de Balneário Rincão - SC, no horário das 13:00 
as 19:00 horas, ou através do endereço eletrônico: http://balneariorincao.impactolicitacoes.com.br/#/publico/licitacoes ou pelo site www.
balneariorincao.sc.gov.br no link Licitações/Editais.
Obs: Conforme Decreto Nº. 038/2020 de 12/04/2020.
Art. 3º. O expediente do setor de licitações será das 13:00 às 19:00 horas, realizando o atendimento por agendamento e através de e-mail.
§1º As publicações legais do setor de licitação serão realizadas no mural disposto na Secretaria de Saúde do Município aberto das 08:00 às 
17:00 horas, sem prejuízo da demais publicações legais quando obrigatórias por lei.
§2º Nesse período, serão permitidos o protocolo de impugnação e recursos através do seguinte e-mail: licitação@baneariorincao.sc.gov.br, 
com todos os documentos definidos no edital e na legislação vigente.
§3º Será obrigatório o uso de máscaras durante a sessão de licitação, sob pena de não participação e desclassificação do certame caso a 
presença seja indispensável.
Balneário Rincão – SC, 17 de Junho de 2020.
Pregoeira
Gisele Ferreira.

DECRETO Nº 078/2020
Publicação Nº 2527175

DECRETO/GP/Nº 078/2020, DE 17 DE JUNHO DE 2020.

Declara de utilidade pública áreas de terra da matrícula 4.079, do Ofício de Registro de imóveis de Içara.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BALNEÁRIO RINCÃO, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI do artigo 84 e inciso V do art. 21 da 
Lei Orgânica do Município e Decreto-Lei Federal 3.365 de 21 de julho de 1941;

DECRETA:
Art. 1º. Fica declarada a utilidade pública para aquisição pelo Município, por compra, doação, permuta, cessão, transação, compensação, 
desapropriação amigável ou judicial, área de terra medindo 478,70 m², que é parte de uma área total de 50.166,00 m², devidamente ma-
triculada sob o nº 4.079, no Cartório de Registro de Imóveis do Ofício da Comarca de Içara, a seguir descritas:

I – Área desapropriada, medindo de 478,70 m², com as seguintes confrontações:
Ao NORTE onde mede 12,00m confronta com a continuação da Rua Vereador Pedro Custódio Borges;
Ao SUL onde mede 12,00m confronta com a continuação da Rua Vereador Pedro Custódio Borges;
Ao LESTE onde mede 39,89m confronta com a Área 02;
Ao OESTE onde mede 39,89m confronta com a Área 01.

Art. 2º. A declaração de utilidade pública da área descrita no artigo 1º, inciso I, tem como objetivo a Regularização de um trecho da Rua 
Vereador Pedro Custódio Borges.

Art. 3º. A desapropriação dar-se-á sem ônus aos cofres municipais, correndo eventuais despesas necessárias para esse fim, por conta de 
dotações próprias do orçamento municipal.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

http://balneariorincao.impactolicitacoes.com.br/#/publico/licitacoes
http://www.balneariorincao.sc.gov.br
http://www.balneariorincao.sc.gov.br
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Balneário Rincão – SC, 16 de junho de 2020.

JAIRO CELOY CUSTÓDIO
Prefeito Municipal

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração em, 16 de junho de 2020.

GABRIEL SCHONFELDER DE SOUZA
Secretário de Administração e Finanças
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Barra Bonita

Prefeitura

RESOLUÇÃO Nº 002/2020, 17 DE JUNHO DE 2020.
Publicação Nº 2527412

RESOLUÇÃO Nº 002/2020, 17 de junho de 2020.
“Dispõe sobre a Concessão de incentivos do Programa de Desenvolvimento Econômico do Município de Barra Bonita - SC”
DIRCEU BERNARDI, Presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico – CDE de Barra Bonita, Estado de Santa Catarina, no uso de 
suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Municipal nº 595/2011 e Decreto Municipal 1228/2020;
Considerando o disposto nos art. 1, art.2, art. 3 e Art. 9 da lei Municipal nº 595/2011 e considerando o aprovado por unanimidade dos 
membros do Conselho, conforme ata nº 005/2020 de 10 de junho de 2020;
RESOLVE,
Art. 1 – Fica estabelecido a concessão de incentivo de terraplanagem para a construção de Galpão para ser utilizado como Compost Barn, 
conforme requerimento de serviços apresentado pela Sra. Nelcir Dreon Sturmer e projeto devidamente aprovado pelo Conselho de Desen-
volvimento Econômico – CDE de Barra Bonita, Estado de Santa Catarina.
Art. 2 – O incentivo/subsídio aprovado a ser concedido representa até cinco por cento (5%) do orçamento de investimentos da obra de 
R$110.000,00 (cento e Dez Mil Reais) sendo realizado em horas máquinas de escavadeira hidráulica, retroescavadeira, pá carregadeira, 
caminhão caçamba, motoniveladora e trator esteira pela Secretaria de Viação Obras e Serviços Urbanos, limitando-se o incentivo no valor 
de R$ 5.500,00 (cinco Mil e Quinhentos Reais) em horas máquinas.
Art. 3 – A prestação dos serviços de horas máquinas deveram ser executadas mediante a fiscalização da Secretaria Municipal de Viação, 
Obras e Serviços urbanos, bem como o controle de horas realizadas e a apresentação do relatório dos serviços executados ao setor com-
petente.
Art. 4 – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Barra Bonita, em 17 de junho de 2020.
.
Dirceu Bernardi Claudimir Luiz Dassi
Presidente do CDE Secretario do CDE
Registra-se e Publique-se

RESOLUÇÃO Nº 003/2020, 17 DE JUNHO DE 2020.
Publicação Nº 2527409

RESOLUÇÃO Nº 003/2020, 17 de junho de 2020.
“Dispõe sobre a Concessão de incentivos do Programa de Desenvolvimento Econômico do Município de Barra Bonita - SC”
DIRCEU BERNARDI, Presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico – CDE de Barra Bonita, Estado de Santa Catarina, no uso de 
suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Municipal nº 595/2011 e Decreto Municipal 1228/2020;
Considerando o disposto nos art. 1, art.2, art. 3 e Art. 9 da lei Municipal nº 595/2011 e considerando o aprovado por unanimidade dos 
membros do Conselho, conforme ata nº 005/2020 de 10 de junho de 2020;
RESOLVE,
Art. 1 – Fica estabelecido a concessão de incentivo de terraplanagem para a construção de uma mangueira, brete/tronco e construção de 
um galpão de 50m2 destinados as fases inicias dos terneiros, conforme requerimento de serviço apresentado pelo Sr. Josimar Prezzi e pro-
jeto devidamente aprovado pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico - CDE de Barra Bonita, Estado de Santa de Catarina.
Art. 2 – O incentivo/subsídios aprovado a ser concedido representa ate cinco por cento (5%) do orçamento de investimentos da obra de 
40.040,00 (quarenta mil e quarenta reais),sendo realizado em horas máquinas de escavadeira hidráulica, retroescavadeira, pá carregadeira, 
caminhão caçamba, motoniveladora e trator esteira pela Secretária de Viação Obras e Serviços Urbanos, limitando-se o incentivo no valor 
de R$ 2.002,00 (dois mil e dois reais) em horas máquinas.
Art. 3 – A prestação dos serviços de hora máquinas deveram ser executadas mediante a fiscalização da Secretaria Municipal de Viação, Obras 
e Serviços urbanos, bem como o controle de horas realizadas e a apresentação do relatório dos serviços executados ao setor competente.
Art. 4 – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Barra Bonita, em 17 de junho de 2020.
.
Dirceu Bernardi Claudimir Luiz Dassi
Presidente do CDE Secretario do CDE

Registra-se e Publique-se
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Barra Velha

Prefeitura

LEI COMPLEMENTAR Nº 253, DE 17 DE JUNHO DE 2020
Publicação Nº 2526794

LEI COMPLEMENTAR Nº 253, DE 17 DE JUNHO DE 2020
Dispõe sobre a instituição do Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) do Município de Barra Velha e dá outras Providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA VELHA, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação 
vigente, faz saber a todos habitantes que a Câmara de Vereadores aprovou e é sancionada a seguinte lei:

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Fica instituído o Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) destinado a promover a regularização de créditos do Município de Barra 
Velha, constituídos ou não, cujo fato gerador tenha ocorrido até 31 de dezembro de 2019, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou a 
ajuizar, parcelados ou não, administrativa ou judicialmente, com exigibilidade suspensa ou não, inclusive os decorrentes de falta de recolhi-
mento do imposto declarado ou lançado, a serem regularizados na forma desta Lei.

Art. 2º O REFIS será administrado pela Secretaria Municipal de Finanças – SEMF, com competência para regulamentar e implementar os 
procedimentos necessários à execução do Programa, ouvida a Procuradoria Geral do Município, quando necessário, em especial quanto aos 
débitos inscritos em Dívida Ativa e executados.

Art. 3º O controle dos parcelamentos administrativos será de competência do Setor de Fiscalização Tributária da Secretaria Municipal de 
Finanças - SEMF.
TÍTULO I
DAS NORMAS GERAIS
CAPÍTULO I
DO REFIS
Seção I
DAS CONDIÇÕES DO REFIS

Art. 4º A formalização do REFIS impõe ao devedor a:
I – aceitação plena e inequívoca de todas as condições decorrentes desta Lei;
II – confissão irrevogável e irretratável dos débitos incluídos no programa, importando em confissão extrajudicial, nos termos dos artigos 
389, 394 e 395 da Lei Federal nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), bem como no reconhecimento expresso da sua 
certeza, liquidez e exigibilidade, produzindo os efeitos previstos no inciso IV do parágrafo único do art. 174 da Lei Federal nº 5.172, de 25 de 
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) e no inciso VI do art. 202 da Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil);
III – desistência ou renuncia expressa e irrevogável aos recursos administrativos ou as ações judiciais propostas sobre os débitos dos quais 
pretende contemplar no programa;
IV – autorização para que eventuais créditos tributários que possua ou venha a possuir junto à Prefeitura Municipal de Barra Velha, passíveis 
de restituição ou ressarcimento, sejam compensados com os débitos objeto do programa, quitando-se, nesse caso, as parcelas vincendas, 
partindo-se da última para a primeira;
V – responsabilidade pelos documentos anexados ao requerimento de adesão, os quais após entregues, permanecerão arquivados junto ao 
respectivo processo administrativo, de forma a constituírem-se prova hábil e passível de averiguação, a qualquer momento, pelos órgãos de 
fiscalização e controle interno e externo;
VI – ciência de que a realização de qualquer ato com dolo ou fraude, que contenha erro contra a Fazenda Pública, não gera direito adqui-
rido, e responsabiliza pessoalmente quem o executou ou beneficiou-se da sua irregularidade, não excluindo a responsabilidade criminal e 
funcional aplicável.
§ 1º A comprovação da desistência ou renúncia de que trata o inciso III deste artigo deverá ser feita em conjunto com o termo de adesão 
ao programa, sob pena de indeferimento ou cancelamento do mesmo.
§ 2º Verificando-se a hipótese de desistência dos embargos à execução fiscal, o devedor concordará com a suspensão do processo de exe-
cução, nos termos acordados no programa, obedecendo-se o estabelecido no art. 922, da Lei Federal nº 13.105, de 16 de março de 2015 
(Código de Processo Civil), ressalvada a hipótese de prosseguimento no caso de exclusão, na forma do art. 17 desta Lei.
§ 3º No caso do § 2º deste artigo, liquidado os débitos, o Município informará o fato ao juízo da execução fiscal e requererá a sua extinção, 
correndo por conta do contribuinte eventuais custas finais remanescentes do processo.

Art. 5º Em se tratando de débitos ajuizados, o deferimento do REFIS fica condicionado:
I – ao pagamento antecipado, pelo devedor, dos honorários advocatícios, e;
II – a manutenção automática das garantias por meio de penhora ou da indisponibilidade de ativos financeiros do executado junto às insti-
tuições integrantes do Sistema Financeiro Nacional (penhora on line), quando esses existirem.

Art. 6º O deferimento do REFIS é uma prerrogativa do Município de Barra Velha e não gera direito adquirido, não se configurando transação 
ou novação de dívida, podendo não ser aceito ou ser rescindido de ofício, se constatado o não cumprimento de seus requisitos.

Art. 7º Mediante decisão devidamente motivada, a Secretaria Municipal de Finanças – SEMF, poderá indeferir o pedido de adesão ao REFIS, 
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nos casos em que:
I – não houver o cumprimento pelo devedor ou responsável legal de quaisquer condições ou requisitos desta Lei, ainda que em decorrência 
de pendência judicial ou administrativa;
II – haja impossibilidade de inscrição em dívida ativa:
a) em virtude do não cumprimento de dever instrumental, ainda que decorrente de responsabilidade conjunta ou subsidiária, por parte do 
devedor ou responsável legal;
b) na hipótese prevista no § 4º deste artigo;
III – seja caracterizado o ânimo protelatório do devedor ou responsável legal;
IV – haja conflito de interesses para com Município.
§ 1º No caso de haver pendência administrativa, afeta à competência de outros órgãos da administração direta do Município, a qual impos-
sibilite o pedido de adesão ao REFIS, a Secretaria Municipal de Finanças – SEMF, poderá requerer que a causa do impedimento seja tratada 
prioritariamente pelo respectivo órgão responsável.
§ 2º Incidindo a hipótese prevista no parágrafo anterior deste artigo, o órgão instado à realização do procedimento, no prazo de 10 (dez) 
dias, a contar do recebimento do requerimento de priorização, deverá concluir o procedimento a seu cargo ou, sendo o caso, informar o 
prazo necessário para sua implementação ou justificar fundamentadamente a impossibilidade de execução.
§ 3º O requerimento mencionado nos parágrafos 1º e 2º deste artigo, que resultar na informação de impossibilidade de execução, bem 
como em prazos que inviabilizem a análise do pedido de adesão ao REFIS, será encaminhado para deliberação do titular da Fazenda Muni-
cipal ou da Procuradoria Municipal, dependendo do caso.
§ 4º Caso não ocorra a deliberação mencionada no parágrafo anterior deste artigo, no prazo de 30 (trinta) dias do encaminhamento, o pe-
dido de parcelamento deverá ser indeferido pela Secretaria Municipal de Finanças – SEMF, com fundamento na alínea “b”, do inciso II, deste 
artigo, sendo defesa a análise de pedido de mesmo teor, em relação aos mesmos débitos, enquanto não se houver resolvido o impedimento.

Art. 8º É vedado inserir no REFIS os seguintes débitos tributários:
I – proveniente de retenção na fonte;
II – que, após regular processo administrativo ou judicial, seja considerado como crime contra a ordem tributária, nos termos da legislação 
de regência;
III – cobrado em processo de execução fiscal em que tenha sido verificada, pelo juiz da causa, prova de fraude à execução ou sua tentativa.
IV – em fase de execução, não embargada, em que tenha havido pagamento judicial de quantia superior a 80% do valor executado, ou, 
garantida por terceiros, por fiança bancária ou por seguro garantia judicial.

Art. 9º O Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) permite aos devedores parcelarem os débitos tributários em até 06 (seis) meses, deven-
do as parcelas serem mensais, sucessivas e observarem os seguintes valores mínimos:
I – quando o devedor for pessoa jurídica: 1,5 UFM’s (Uma vírgula Cinco Unidades Fiscais Municipal);
II – quando o devedor for pessoa física ou microempreendedor individual: 1,0 UFM (Uma Unidade Fiscal Municipal).
Parágrafo único. O não pagamento das parcelas dentro do prazo estabelecido implicará na cobrança de atualização monetária, multa mo-
ratória e juros moratórios, nos termo da legislação municipal.

Art. 10. O vencimento da primeira parcela será de até 05 (cinco) dias da data do deferimento ao programa e, sendo o caso de parcelamento, 
as demais parcelas para cada 30 (trinta) dias.

Art. 11. As Certidões Negativas de Débitos ou as Certidões Positivas com efeito de Negativas somente poderão ser emitidas após a quitação 
do acordo ou, quando houver parcelamento, após a quitação integral da primeira parcela, mediante a respectiva baixa bancária na base de 
dados do Município.

Seção II
DA FORMALIZAÇÃO DO REFIS

Art. 12. A solicitação do REFIS deverá ser realizada, pelo devedor ou responsável legal, através do atendimento junto à Secretaria Municipal 
de Finanças – SEMF, na fiscalização tributária municipal, em horário normal de expediente, do dia 17/06/2020 até o dia 17/08/2020.
Parágrafo único. A solicitação do REFIS deverá ser realizada através de atendimento presencial na Secretaria Municipal de Finanças – SEMF, 
e excepcionalmente, solicitada remotamente, desde que todos os documentos sejam assinados digitalmente através de certificado digital.

Art. 13. Para a adesão ao programa, o devedor ou o responsável legal, deverá preencher o requerimento de adesão e apresentar as cópias 
dos seguintes documentos:
I – tratando-se de pessoa física ou microempreendedor individual, apresentar a cédula de identidade, o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) 
e o comprovante de endereço atualizado;
II – tratando-se de pessoa jurídica, apresentar a cédula de identidade, o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e o comprovante de endereço 
atualizado do representante legal ou procurador, bem como as respectivas cópias do contrato social e do Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas (CNPJ);
III – em todos os casos, pessoa física ou pessoa jurídica:
a) nos casos de representação, a procuração pública ou particular, com poderes especiais para firmar o acordo e realizar confissão de dívida, 
devendo o procurador também apresentar os documentos mencionados no inciso I deste artigo;
b) o requerimento de pedido de adesão ao REFIS, devidamente assinados pelo devedor ou responsável legal;
c) nos casos de sucessão causa mortis, documento que comprove a formalização da partilha ou o termo de nomeação do inventariante ou 
certidão de óbito acompanhada de prova da situação de sucessor;
d) no caso de tributos imobiliários, a certidão atualizada do imóvel emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis.
§ 1º Nos casos do inciso III, alínea “c”, deste artigo, quando o sucessor não possuir os documentos mencionados, será legitimado para ade-
rir ao REFIS aquele que comprovar a condição de herdeiro e assumir, através de declaração própria, a responsabilidade tributária supletiva 
pelo fato gerador da respectiva obrigação, nos termos do art. 128 da Lei nº 5.172/66 (Código Tributário Nacional).
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§ 2º Nos casos de tributos imobiliários, constatada a divergência de propriedade, o solicitante deverá apresentar cópia do instrumento pú-
blico ou particular de promessa de venda e compra ou outro documento, que comprove a posse com animus domini.
§ 3º O devedor ou responsável legal assumirá plena e total responsabilidade pela autenticidade dos documentos que apresentar para a 
formalização do acordo.
§ 4º A não correspondência entre os documentos fornecidos e as informações anotadas ensejará a não formalização do acordo, ou sendo o 
caso, sua rescisão do acordo, sem prejuízo da responsabilização penal, civil e administrativa do devedor ou responsável legal.

Art. 14. Observados os demais requisitos da legislação, somente se aperfeiçoará o acordo após a sua quitação integral ou, sendo o caso de 
parcelamento, de sua primeira parcela, mediante a respectiva baixa bancária na base de dados do Município.

Art. 15. Uma vez aperfeiçoado o acordo a Procuradoria Geral do Município requererá em juízo a suspensão de eventuais execuções fiscais.

Seção III
DA CONSOLIDAÇÃO

Art. 16. Na data da formalização do pedido do REFIS, os débitos tributários deverão ser consolidados tendo por base o débito principal 
acrescido de atualização monetária, juros e multa moratória.
§ 1º Para fins de consolidação, deverão ser aplicados à atualização monetária e acréscimos moratórios, conforme legislação de regência, 
incidentes até a data de formalização do pedido.
§ 2º Observado o disposto no art. 17 desta Lei, os débitos que não foram objeto de parcelamentos anteriores poderão ser pagos ou par-
celados da seguinte forma:
I – em parcela única, com redução de 100% (cem por cento) da multa e juros;
II – em até 02 (duas) parcelas, com redução de 85% (oitenta e cinco por cento) da multa e juros;
III – em até 03 (três) parcelas, com redução de 70% (setenta por cento) da multa e juros;
IV – em até 04 (quatro) parcelas, com redução de 55% (cinquenta e cinco por cento) da multa e juros;
V – em até 05 (cinco) parcelas, com redução de 40% (quarenta por cento) da multa e juros;
VI – em até 06 (seis) parcelas, com redução de 25% (vinte e cinco por cento) da multa e juros.

Seção IV
DA RENEGOCIAÇÃO

Art. 17. No caso de parcelamento de débitos que já tenham sido objeto de parcelamentos cancelados por inadimplência, observar-se-á o 
seguinte:
I – serão restabelecidos à data da solicitação do novo parcelamento os valores correspondentes ao crédito originalmente confessado e seus 
respectivos acréscimos legais, de acordo com a legislação aplicável em cada caso, consolidado à época do parcelamento anterior;
II – computadas as parcelas pagas, atualizadas pelos critérios aplicados aos débitos, até a data da solicitação do novo parcelamento, o 
pagamento ou parcelamento do saldo que houver poderá ser liquidado pelo contribuinte na forma e condições previstas nos incisos I e II 
do artigo 9º e dos incisos do art. 16, ambos desta Lei, a exceção da 1ª parcela, que deverá ser de, no mínimo, 15% (quinze por cento) dos 
débitos consolidados;
III – a opção pelo pagamento ou parcelamento de que trata este artigo importará desistência compulsória do parcelamento anterior e da 
manutenção das garantias dadas, caso o parcelamento esteja vigente.
§ 1º É facultado ao devedor a inclusão de novo débito ao montante renegociado, desde que, relativamente a este, também seja pago o 
percentual previsto no inciso III deste artigo, conforme o caso.
§ 2º É vedada a renegociação prevista neste artigo, se caracterizado o uso protelatório.
§ 3º Os efeitos do disposto neste artigo aplicam-se ao sucessor a qualquer título.

Seção V
DA RESCISÃO

Art. 18. O acordo poderá ser rescindido de ofício pela Secretaria Municipal de Finanças – SEMF, sem necessidade de intimação ou prévio 
aviso, pela inadimplência de qualquer parcela por mais de 90 (noventa) dias, restabelecendo-se o montante do débito originário na data 
da celebração do acordo, com a incidência dos respectivos acréscimos legais moratórios, desde o vencimento de cada um de seus compo-
nentes, sendo imputados os valores até então pagos, de acordo com o art. 63 da Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1.966 (Código 
Tributário Nacional).

Art. 19. A rescisão do acordo acarretará a imediata exigibilidade da totalidade do débito tributário confessado e não pago, podendo ser 
encaminhado inclusive para à cobrança extrajudicial, através do Tabelionato de Notas e Protestos da Comarca.

CAPÍTULO II
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 20. O Chefe do Poder Executivo adotará as providências regulamentares e administrativas necessárias à implantação desta Lei.

Art. 21. O contribuinte que pretender transferir um imóvel no curso do parcelamento previsto nesta Lei, deverá saldar integralmente o saldo 
devedor do parcelamento referente ao imóvel.

Art. 22. A anistia concedida pela presente Lei não enseja qualquer restituição de quantias pagas, nem compensação de dívidas.

Art. 23. Os benefícios desta Lei têm por fundamento a estimativa de impacto orçamentário-financeiro que acompanha o Anexo Único, de 
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cuja previsão se infere renúncia de receita inferior ao aumento da arrecadação tributária orçada para o exercício, e demonstrativo do total 
da Dívida Ativa até 31 de dezembro de 2019.

Art. 24. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Barra Velha, 17 de junho de 2020.

VALTER MARINO ZIMMERMANN
Prefeito Municipal

Anexo Único
ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO
(Art. 14 da LRF)
Nos termos do artigo 30, inciso III da Constituição Federal e artigo 11, da Lei de Responsabilidade Fiscal, constituem requisitos essenciais 
de responsabilidade fiscal do gestor municipal a instituição, previsão e a efetiva arrecadação de todos os tributos de sua competência.
Motivado pela morosidade das decisões da justiça nas ações de execução fiscal e a necessidade de buscar receita para atender os gastos 
com o combate ao COVID-19, e ainda pela necessidade de redução do estoque da dívida ativa, está sendo proposto ao Poder Legislativo 
Municipal, projeto de lei concedendo anistia de multa e juros de mora incidente sobre os créditos da fazenda pública, inscrito ou não em 
dívida ativa e lançados até 31/12/2019 com o propósito de estimular o contribuinte inadimplente a aderir a esse programa de incentivo.
Segundos relatórios obtidos com base no último REFIS (Lei 1767 de 20 de maio de 2019) o município conseguiu realizar o parcelamento de 
débitos tributários que totalizaram R$ 3.730.454,16 (três milhões setecentos e trinta mil quatrocentos e cinq-enta e quatro reais e dezesseis 
centavos). Desse montante, até a presente data foram pagos R$ 1.636.861,45 (um milhão seiscentos e trinta e seis mil oitocentos e sessen-
ta e um reais e quarenta e cinco centavos), ou seja, quase 50 % (cinq-enta por cento) dos débitos parcelados já foram pagos, justificando, 
portanto, a viabilidade de aprovar a presente lei.
Estudos realizados e baseado em experiências anteriores, estima-se que pelo menos 10% dos contribuintes inadimplentes inscritos em 
dívida ativa, especialmente os maiores devedores, venham a aderir ao programa de incentivo, o que auxiliaria na manutenção da higidez 
fiscal do município.
O valor da renúncia da multa e juros incidente sobre os créditos da fazenda pública serão apurados no momento da adesão pelo contribuinte 
ao programa e objeto de registro contábil em conta redutora de receita.
Por fim, cabe destacar que a referida renúncia de receita não afetará as metas de resultados fiscais previstos no anexo próprio da LDO para 
2020, nos termos do art. 14, inciso I da LR em que pese o Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionali-
dade 6357/DF tenha reconhecido que durante a situação de crise causada pela pandemia da COVID-19 os entes federados tenham ficado 
dispensados em demonstrar o cumprimento das metas fiscais indicadas na Lei de Responsabilidade Fiscal.
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Câmara muniCiPal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO 003/2020
Publicação Nº 2527164

 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
CAMARA DE VEREADORES DE BARRA VELHA 
 

PREGÃO PRESENCIAL 
 

Nr.: 3/2020 
 

CNPJ: 83.545.277/0001-27 
RUA PEDRO ALCANTARA FREITAS - 125 CÂMARA MUNICIPAL 
C.E.P.: 88.390-000 - Barra Velha - SC 
 

Processo Administrativo: 9/2020 
 

Processo de Licitação: 9/2020 
 

Data do Processo: 18/05/2020 
 

  
 Folha:  1 / 1 

   

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 
 

O Presidente da Câmara de Vereadores de Barra Velha, EDUARDO PERES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, 
especialmente pela Lei Nr.10.520/2002 e alteração posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo departamento jurídico, resolve: 

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos: 

a) Processo Nr.: 9/2020 
 

b) Licitação Nr.: 3/2020 
 

c) Modalidade: Pregão Presencial 
 

d) Data Homologação: 17/06/2020 
e) Objeto da Licitação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CÂMARA DE VEREADORES DE BARRA 

VELHA E O PROJETO VEREADORES MIRINS, CONFORME SOLICITAÇÃO(ÕES) ANEXA(S) AO PROCESSO. AS 
AQUISIÇÕES SERÃO REALIZADAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES E CONVENIÊNCIA DA CÂMARA DE 
VEREADORES DE BARRA VELHA/SC. 

f ) Fornecedores e itens declarados vencedores. 

Fornecedor: 720321 - ESTER MONTANHER AMORIN -ME 
 

Item Produto Quantidade Valor Total 
10 RECARGA GÁS DE COZINHA GLP 13KG. 8 R$587,20 

Total por Fornecedor: 8 R$587,20 
Fornecedor: 765996 - MP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 
 

Item Produto Quantidade Valor Total 
7 LEITE LONGA VIDA INTEGRAL 01L. 

Leite, longa vida pasteurizado UHT integral, embalagem tetra park, teor de gordura de 3%, validade mínima de 02 
meses a contar da data de entrega. 
Na embalagem deve constar dados de identificação do produto, data de fabricação e validade.  As práticas de 
higiene para elaboração do produto deverão estar de acordo com o código internacional recomendado de práticas 
e princípios gerais de higiene de alimentos, bem como atender a Resolução RDC N°175, de 08/07/2003 emitida 
pela ANVISA. Não serão aceitos produtos cujas embalagens estejam danificadas, estufadas ou de origem 
duvidosa. 

720 R$2.080,80 

Total por Fornecedor: 720 R$2.080,80 
Fornecedor: 7789408 - BARRA EMBALAGENS E ACESSORIOS LTDA 
 

Item Produto Quantidade Valor Total 
1 CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO. Café em pó torrado e moído, tradicional, individualmente embalado por duas 

camadas protetoras, sendo a primeira embalagem em caixa protetora de papel e a segunda embalagem a vácuo 
laminada, contendo selo de pureza ABIC e certificado pelo sistema de gestão da qualidade ISO 9001. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data entrega. Embalagem 500g. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote, data de fabricação e 
validade, quantidade do produto. 

400 R$3.144,00 

2 FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ N°103, com dupla costura, embalagem com 30 unidades, validade mínima de 
12 meses a contar da data de entrega do produto. A embalagem deverá conter dados de identificação, data de 
fabricação e validade. 

50 R$118,50 

3 AÇÚCAR REFINADO 01KG. Embalagem plástica 01kg, origem vegetal, sacarose de cana de açúcar, branco, 
1°qualidade, prazo de validade mínima de 12 meses, a contar da data de entrega.  
Na embalagem deve constar dados de identificação do produto, data de fabricação e validade. 

180 R$428,40 

4 CHÁ DE HORTELÃ. Caixa de 10g, com 10 sachês (saquinhos). Prazo de validade mínima de 06 meses, a contar 
da data de entrega, na embalagem devem constar dados de identificação do produto, data de fabricação e data 
de validade. 

50 R$84,00 

5 CHÁ DE CAMOMILA. Caixa de 10g, com 10 sachês (saquinhos). Prazo de validade mínima de 06 meses, a 
contar da data de entrega, na embalagem devem constar dados de identificação do produto, data de fabricação e 
data de validade. 

50 R$84,00 

6 CHÁ DE ERVA DOCE. Caixa de 10g, com 10 sachês (saquinhos). Prazo de validade mínima de 06 meses, a 
contar da data de entrega, na embalagem devem constar dados de identificação do produto, data de fabricação e 
data de validade. 

50 R$84,00 

8 ADOÇANTE SUCRALOSE. Frasco contendo mínimo 80ml, com aspecto líquido, límpido e transparente. 
Ingredientes á base de sucralose, com bico dosador. Prazo de validade mínima de 12 meses, a contar da data de 
entrega, na embalagem devem constar dados de identificação do produto, data de fabricação e data de validade. 

12 R$51,96 

9 SUCO DE CAIXA EMBALAGEM 01 LITRO. 
Suco de caixa 01lt, pronto para consumo, embalagem tipo "Tetra Park". 
Sabores: Laranja, abacaxi e manga. 

90 R$324,90 

Total por Fornecedor: 882 R$4.319,76 
Total: 1.610 R$6.987,76 

Barra Velha, 17 de junho de 2020 
 

 
___________________________________ 

EDUARDO PERES 
Presidente da Câmara 
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Bela Vista do Toldo

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADAS DE PREÇOS Nº 004.2020 - PREF
Publicação Nº 2527071

Aviso de Licitações
MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO/SC
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO 020/2020
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2020

O município de Bela Vista do Toldo, estado de Santa Catarina, torna público e para o conhecimento dos interessados que fará realizar lici-
tação, na modalidade de Tomada de Preço do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, sob a forma de execução indireta e regime de empreitada por 
preço global. O objeto é a SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA, PARA RECUPERAÇÃO DE MALHA 
VIÁRIA MUNICIPAL E CASCALHAMENTO NA LOCALIDADE DE SERRA DO LUCINDO (BARRA MANSINHA), CONTANDO COM O FORNECIMEN-
TO DE TODO O MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA.
ENTREGA DE ENVELOPES
Até a 09h00min do dia 03/07/2020.
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA:
Dia 03/07/2020 às 09h30min, na sede da Prefeitura Municipal De Bela Vista do Toldo/SC, à Rua Estanislau Schumann, 839, centro.
O edital estará disponível no site do Município de Bela Vista do Toldo/SC www.pmbvt.sc.gov.br. Informações poderão ser solicitadas pelo 
e-mail compras.licitacao@pmbvt.sc.gov.br.

Bela Vista do Toldo, 17 de Junho de 2020.
ADELMO ALBERTI
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATOS E ADITIVOS Nº 005/2020
Publicação Nº 2526403

EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA

Contrato Emergencial Nº 038/2020-PREF.
Contratante: Município de Bela Vista do Toldo/SC. CNPJ 01.612.888/0001-86, Rua Estanislau Schumann, 839, Centro, Bela Vista do Toldo/
SC.
Contratada: ELEN TAÍS KRULL - ME,
Objeto: O Município vem por meio do presente contrato EMERGENCIAL para HORA MAQUINA DE RETRO ESCAVADEIRA, COM O OBJETIVO 
DE CONSTRUIR BEBEDOUROS PARA O GADO, VISTO QUE ESTAMOS PASSANDO POR UMA ESTIAGEM NOS ULTIMOS MESES ONDE OS 
AGRICULTORES ESTÃO NECESSITANDO DE UMA AJUDA PARA AMENIZAR A FALTA DE ÁGUA NA REGIÃO. Com fundamento o exposto De-
creto nº 789/2020 24 de Abril. Onde o mesmo decreta a situação de emergência no Município, não obstante, os assinantes desse acordo 
concordam com as cláusulas expostas, junto a isso com a complementação a nova MEDIDA PROVISÓRIA Nº 961, DE 6 DE MAIO DE 2020, 
Onde restabelece novas diretrizes.
Valor do Contrato: R$ 30.00,00 (Trinta Mil Reais).
Data da assinatura: 17.05.2020.

ADELMO ALBERTI
Prefeito Municipal

TERMOS ADITIVOS

SAÚDE
TERMO ADITIVO Nº 010/2020-FMS.
Contratante: Município de Bela Vista do Toldo/SC. CNPJ 01.612.888/0001-86, Rua Estanislau Schumann, 839, Centro, Bela Vista do Toldo/
SC.
Contratada: AEJ FARMA LTDA, – CNPJ: 17.732.765/0001-19, com sede cita a Rua Professor Alfredo Ludka, s/n, Centro, no município de Bela 
Vista do Toldo, SC
Objeto: Aditamento de valor ao Contrato - 018/2019 O presente Termo Aditivo terá aumento acrescido de 25% no valor do contrato, no 
montante de R$: 37.500,00 (Trinta e Sete Mil e quinhentos Reais) Com vigência até 31/12/2020
ADITIVO DE VALOR
Data da assinatura: 08.05.2020.
ADELMO ALBERTI
PREFEITO MUNICIPAL
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TERMO ADITIVO Nº 011/2020-FMS.
Contratante: Município de Bela Vista do Toldo/SC. CNPJ 01.612.888/0001-86, Rua Estanislau Schumann, 839, Centro, Bela Vista do Toldo/
SC.
Contratada: ELIZEU MARTINS - FARMÁCIA LTDA – CNPJ: 08.840.140/0001-80, com sede cita a Rua Estanislau Schumann, nº 1134, Centro, 
no município de Bela Vista do Toldo, SC
Objeto: Aditamento de valor ao Contrato - 017/2019 O presente Termo Aditivo terá aumento acrescido de 25% no valor do contrato, no 
montante de R$: 37.500,00 (Trinta e Sete Mil e quinhentos Reais) Com vigência até 31/12/2020
ADITIVO DE VALOR
Data da assinatura: 08.05.2020.

ADELMO ALBERTI
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO ADITIVO Nº 012/2020-FMS.
Contratante: Município de Bela Vista do Toldo/SC. CNPJ 01.612.888/0001-86, Rua Estanislau Schumann, 839, Centro, Bela Vista do Toldo/
SC.
Contratada: O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO CONTESTADO – CISAMURC, – CNPJ: 03.887.256/0001-50 situado 
a Rua João da Cruz Kreiling, 1085, centro, no Município de Canoinhas–SC
Objeto: Aditamento de valor ao Contrato n°004/2020. Constitui objeto do presente termo aditivo a alteração da Cláusula Terceira – Dos 
Valores e Forma De Repasse, pelo fato de que o valor global do contrato será acrescido à monta de R$ 16.984,80 (dezesseis mil, novecentos 
e oitenta e quatro reais e oitenta centavos
ADITIVO DE VALOR
Data da assinatura: 22.05.2020.

ADELMO ALBERTI
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO ADITIVO Nº 013/2020-FMS.
Contratante: Município de Bela Vista do Toldo/SC. CNPJ 01.612.888/0001-86, Rua Estanislau Schumann, 839, Centro, Bela Vista do Toldo/
SC.
Contratada: O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO CONTESTADO – CISAMURC, – CNPJ: 03.887.256/0001-50 situado 
a Rua João da Cruz Kreiling, 1085, centro, no Município de Canoinhas–SC
Objeto: Aditamento de valor ao Contrato n°004/2020. Constitui objeto do presente termo aditivo a alteração da Cláusula Terceira – Dos 
Valores e Forma De Repasse, pelo fato de que o valor global do contrato será acrescido à monta de R$ 5.997,83 (cinco mil novecentos e 
noventa e sete reais e oitenta e três centavos).
ADITIVO DE VALOR
Data da assinatura: 22.05.2020.
ADELMO ALBERTI
PREFEITO MUNICIPAL

ASSINTÊNCIA

TERMO ADITIVO Nº 009/2020-FMAS.
Contratante: Município de Bela Vista do Toldo/SC. CNPJ 01.612.888/0001-86, Rua Estanislau Schumann, 839, Centro, Bela Vista do Toldo/
SC.
Contratada: LUANA CORRÊA DE PAULA, – CPF: 088.351.969-06, residente e domiciliado na Rodovia Ovídio Damaso da Silveira, s/n, no 
município de Bela Vista do Toldo, SC
Objeto: Aditamento de Prazo ao Contrato n°045/2019. RENOVAÇÃO do presente contrato de locação estabelecendo novo prazo determi-
nado de mais 06 meses a iniciar-se na data da assinatura deste aditivo e com término previsto na data até 31/12/2020. COM O VALOR 
MENSAL DE R$: 300,00 (Trezentos Reais)
ADITIVO DE PRAZO DE ALUGEL
Data da assinatura: 27.04.2020.
ADELMO ALBERTI
PREFEITO MUNICIPAL
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Câmara muniCiPal

PORTARIA Nº 13/2020
Publicação Nº 2526129

PORTARIA Nº 13 DE 10 DE JUNHO DE 2020.

“DISPÕE SOBRE A SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE NA CÂMARA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO/SC, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2020, 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

SANDRO MIELKE, Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Bela Vista do Toldo/SC, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE

Art. 1º - Fica suspenso o expediente na Câmara de Vereadores de Bela Vista do Toldo, no dia 12 de junho de 2020, seguindo o Decreto 
Municipal nº 799/2020.
Art. 2° - Retornando as atividades no dia 15 de junho de 2020.

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor nesta data e segue para publicação.

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

Câmara de Vereadores de Bela Vista do Toldo/SC, em 10 de junho de 2020.

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

SANDRO MIELKE
Presidente

VALDECIR KRAUSS
1º secretario

Esta Portaria foi registrada e publicada na Secretaria Legislativa desta Casa.

RESOLUÇÃO Nº 01/2020
Publicação Nº 2526126

RESOLUÇÃO Nº 01 DE 09 DE JUNHO DE 2020.

“O ARTIGO 147 DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DE VEREADORES DE BELA VISTA DO TOLDO, PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE 
REDAÇÃO”
A MESA DIRETORA, da Câmara de Vereadores de Bela Vista do Toldo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, encami-
nha apreciação do Plenário dos Vereadores da Casa Legislativa, o seguinte:

RESOLUÇÃO:
O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Bela Vista do Toldo, faz saber
Que a Câmara aprovou e ele promulga o seguinte:
Art. 1º - O Artigo 147 – As Sessões Ordinárias realizar-se-ão nas terças-feiras (em dias uteis), com duração de até 02 (duas) horas, das 
18:00 até as 20:00, podendo haver um intervalo de 15 (quinze) minutos, entre o termino do expediente e o início da Ordem do Dia.
Parágrafo único: As despesas oriundas da presente resolução correrão por conta de dotação orçamentaria da Câmara.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Bela Vista do Toldo, SC, 09 de junho de 2020.

Ver.Sandro Mielke Ver. Osni Carlos Stelzner
Presidente Vice -   Presidente

Ver. Valdecir Kraus Ver. Cirineu Iarrocheski
1º Secretário   2º Secretário
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Belmonte

Prefeitura

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 33/2020
Publicação Nº 2527339

MUNICÍPIO DE BELMONTE
AVISO DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 33/2020

Objeto: o objeto de que trata o presente é aquisição de lonas, cordas e outros materiais, para atender as residências e prédios e ou-
tros construções das famílias atingidas pelo vendaval no último dia 10/06/2020 no município de Belmonte, conforme decreto nº 60 de 
11/06/2020 por dispensa de certame. Valor que não ultrapassa o permissivo legal. Fundamentação legal no art. 24, inciso IV, da lei nº 
8.666/93 e alterações. Informações pelo fone (049) 3625 0066.

Belmonte/SC, 16 de junho de 2020.

Genésio Bressiani
Prefeito Municipal
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Benedito Novo

Prefeitura

DECRETO Nº 074/2020 - DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO E 
SUPLEMENTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE

Publicação Nº 2526427

DECRETO Nº 074 DE 17 de junho de 2020.
Dispõe sobre a Abertura de Crédito Suplementar por Anulação e Suplementação 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 1.961, de 28 de novembro de 2019.

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar, no orçamento geral do corrente exercício, na 
entidade Prefeitura Municipal de Benedito Novo, no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), conforme dotação orçamentária abaixo.

06.001.0027.0812.0600.2601
Manter e Apoiar as Ativid. De Esporte Turismo e 
Lazer
3449000000000000000 - Aplicações diretas

01000000 21.000,00

Art. 2º - Para atender ao disposto no artigo anterior, ficam autorizadas as anulações das seguintes dotações.

06.001.0027.0812.0600.2601
Manter e Apoiar as Ativid. De Esporte Turismo e 
Lazer
3339000000000000000 - Aplicações diretas

01000000 21.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Município de Benedito Novo, aos 17 de junho de 2020.

JEAN MICHEL GRUNDMANN
Prefeito de Benedito Novo

O Decreto nº 074/2020 foi publicado na forma da Lei.
Benedito Novo, aos 17 de junho de 2020.

Joice Aparecida Costa
Chefe Divisão de Compras

DECRETO Nº 075/2020 - DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO 
NO ORÇAMENTO VIGENTE

Publicação Nº 2526430

DECRETO Nº 075 de 17 de junho de 2020
Dispõe sobre a Abertura de Crédito Suplementar por Superávit Financeiro 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 1.961, de 28 de novembro de 2019.

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal, autorizado a abrir crédito suplementar no Orçamento Geral do corrente exercício no valor de R$ 
28.0000,00 (vinte e oito mil reais), conforme dotação orçamentária abaixo:

04.001.0010.0301.0400.2402
Atividades da Saúde
3449000000000000000 - Aplicações diretas

03380105 28.000,00

 Art. 2º - A cobertura ao Crédito Suplementar do artigo anterior dar-se-á através do superávit financeiro do exercício anterior:

Superávit 03380105 28.000,00

 Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Município de Benedito Novo, aos 17 de junho de 2020.

JEAN MICHEL GRUNDMANN
Prefeito de Benedito Novo

O Decreto nº 075/2020 foi publicado na forma da Lei.
Benedito Novo, aos 17 de junho de 2020.

Joice Aparecida Costa
Chefe Divisão de Compras

DECRETO Nº 076/2020 - DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE 
ARRECADAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE

Publicação Nº 2526433

DECRETO Nº 076 de 17 de junho de 2020.
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 1.961, de 28 de novembro de 2019.

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal, autorizado a abrir crédito suplementar no Orçamento Geral do corrente exercício no valor de R$ 
310.000,00 (trezentos e dez mil reais), conforme dotação orçamentária abaixo:

04.001.0010.0301.0400.2402
Atividades da Saúde
3449000000000000000 - Aplicações diretas 01630000 300.000,00

04.001.0010.0305.0400.2408
Atividades da Vigilância Epidemiológica
3339000000000000000 - Aplicações diretas

01380201 5.000,00

04.001.0010.0301.0400.2405
Atividades de Saúde Bucal
3339000000000000000 - Aplicações diretas

01380104 5.000,00

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

4242810110000000000 01630000 300.000,00

4171803110500000000 01380201 5.000,00

 Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Município de Benedito Novo, aos 17 de junho de 2020.

JEAN MICHEL GRUNDMANN
Prefeita de Benedito Novo

O Decreto nº 076/2020 foi publicado na forma da Lei.
Benedito Novo, aos 17 de junho de 2020.

Joice Aparecida Costa
Chefe Divisão de Compras

EXTRATO DO 3º ADITIVO AO CONTRATO 68/2017
Publicação Nº 2526449

PUBLICAÇÕES LEGAIS
EXTRATO DE CONTRATO

MUNICÍPIO DE BENEDITO NOVO - SC
Processo Licitatório Nº 57/2017
EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 68/2017
Contratada: INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREI-
NAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DA SAÚDE EM AMBIENTE WEB PARA O FUNDO MUNICIPAL 
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DE SAÚDE
Finalidade do Aditivo: Prorrogação
Valor: R$ 21.454,92
Vigência: 22/06/2020 a 21/06/2021
Data Assinatura: 15/06/2020
JEAN MICHEL GRUNDMANN - Prefeito Municipal

EXTRATO DO 6º ADITIVO AO CONTRATO 158/2019
Publicação Nº 2526807

PUBLICAÇÕES LEGAIS
EXTRATO DE CONTRATO

MUNICÍPIO DE BENEDITO NOVO - SC
Processo Licitatório Nº 172/2019
EXTRATO DO SEXTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 158/2019
Contratada: POSTO DOIS IRMAOS LTDA
Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECER OS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SE-
CRETARIAS
Finalidade do Aditivo: Aditivo de Equilíbrio - Valor
Descrição Valor Ant. Valor Atual
GASOLINA COMUM 3,510 3,860

Valor:

Vigência: 17/06/2020 a 31/12/2020
Data Assinatura: 17/06/2020
JEAN MICHEL GRUNDMANN - Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 136/2020 - CONTRATA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Publicação Nº 2526670

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° 136/2020, DE 04 DE JUNHO DE 2020.
CONTRATA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

JEAN MICHEL GRUNDMANN, Prefeito de Benedito Novo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, pelo 
Art. 70, inciso II, alínea “e”, da Lei Orgânica do Município; e com amparo na Lei Complementar nº 197/2020, que Dispõe sobre a contratação 
temporária dos cargos em excepcional interesse público para o enfrentamento à situação de emergência em saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus, c/c com a Lei nº 642/1989, que Disciplina a Contratação de Servidores e Empregados por Tempo 
Determinado; e de acordo com o Decreto nº 21/2020, onde Decreta Situação de Emergência no Município de Benedito Novo; e ainda no 
aguardo da realização de Processo Seletivo/ou Concurso Público;

RESOLVE:
Art. 1° - Contratar, nesta data, MARIA CRISTINA MIGUEL HENNICH, para ocupar o cargo de Agente Comunitário de Saúde, com carga 
horária de quarenta horas semanais, em atendimento a Lei Complementar n° 197/2020, pelo período de 04 de junho de 2020 até 03 de 
dezembro de 2020, no aguardo da realização de Processo Seletivo/ou Concurso Público, e conforme estabelece o Art. 8º, § 5º da Lei Com-
plementar Federal nº 173, de 27 de maio de 2020.

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

Município de Benedito Novo, aos 04 de junho de 2020.

JEAN MICHEL GRUNDMANN
Prefeito de Benedito Novo
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PORTARIA Nº 137/2020 - DESIGNA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA E/OU INQUÉRITO ADMINISTRATIVO
Publicação Nº 2526674

ESTADO DE SANTA CATARINA
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° 137/2020, DE 10 DE JUNHO DE 2020.

DESIGNA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA
E/OU INQUÉRITO ADMINISTRATIVO

JEAN MICHEL GRUNDMANN, Prefeito de Benedito Novo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, 
pelo artigo 70, inciso II, alínea “f”, da Lei Orgânica do Município, art. 165 e seguintes da Lei Complementar nº 004, de 22 de dezembro de 
1995, e art. 149 da Lei Federal nº 8.112/1990;

RESOLVE:
Art. 1° - Designar, nos termos do art. 172 da Lei Complementar nº 004, de 22-12-1995, os servidores: SERGIO DÁRIO PASQUALI, ROSE 
CARLA LIESKOW MENGARDA e JOELMA CRISTA SANDRI BONETTI, respectivamente Auxiliar Administrativo I, Contadora Geral e Assistente 
Social para, sob a presidência do primeiro, comporem Comissão de Sindicância e/ou Inquérito Administrativo, destinada a apurar os fatos 
sobre o Boletim de Ocorrência – Registro 0327847/2020-BO-00608.2020.0008188 de fraude bancária/estelionato, ao que estabelece o inci-
so VIII e IX, do Art. 140 da Lei Complementar nº 004, de 22 de dezembro de 1995 c/c a Lei Federal nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 
e suas alterações, devendo a Comissão concluir os trabalhos no prazo de 60 (sessenta) dias.

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

Município de Benedito Novo, aos 10 de junho de 2020.

JEAN MICHEL GRUNDMANN
Prefeito de Benedito Novo
ESTADO DE SANTA CATARINA
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

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS

Declaro que estou ciente da designação de membro da comissão de sindicância e/ou inquérito administrativo e das funções inerentes a 
Portaria nº 137/2020, de 10-06-2020, ora atribuídas.

SERGIO DÁRIO PASQUALI

ROSE CARLA LIESKOW MENGARDA

JOELMA CRISTA SANDRI BONETTI

PORTARIA Nº 138/2020 - NOMEIA MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA

Publicação Nº 2526677

ESTADO DE SANTA CATARINA
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° 138/2020, DE 15 DE JUNHO DE 2020.
NOMEIA MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL
DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.

JEAN MICHEL GRUNDMANN, Prefeito de Benedito Novo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, pelo 
artigo 70, inciso II, alínea “c”, da Lei Orgânica do Município; e, art. 7º, da Lei nº 1.521, de 26 de agosto de 2009;
RESOLVE:
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Art. 1° - Nomear os membros do CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, estabelecido pela Lei nº 1.521, 
de 26-08-2009, a contar de 15 de junho de 2020, que fica assim constituído:

· TRÊS REPRESENTANTES DOS RESPECTIVOS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS:
I – Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social:
Titular: Joelma Crista Sandri Bonetti
Suplente: Darci Franke
II – Secretaria Municipal da Educação e Cultura:
Titular: Jéssica Maiochi
Suplente: Nilza Maria Nones
III – Secretaria Municipal do Esporte, Turismo e Lazer:
Titular: Leonir Vicente Junior
Suplente: Camila Hiltrudes Nau

· TRÊS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA:
I – Representante da entidade da área de deficiências - APAE:
Titular: Angel Pawlack
Suplente: Roseli Marafigo de Souza
II – Representante do Grupo de Idosos:
Titular: Juliana Klug
Suplente: Tibério Campestrini
III – Representante da Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas - OASE:
Titular: Marilise Parey
Suplente: Miria Holdorf

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

Município de Benedito Novo, aos 15 de junho de 2020.

JEAN MICHEL GRUNDMANN
Prefeito de Benedito Novo
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Biguaçu

Prefeitura

DECRETO Nº 139/2020
Publicação Nº 2527202

DECRETO Nº 139/2020 DE 17 DE JUNHO DE 2020.

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 3960/2019 - Lei de Diretrizes Orçamentárias e o artigo 9º, da Lei Municipal nº 3968/2019 - 
Lei Orçamentária para 2020.
DECRETA:
Art. 1° Fica remanejado, dentro da mesma categoria de programação de que trata o artigo 167, inciso VI, da Constituição Federal, as dota-
ções abaixo identificadas e constantes da Lei Orçamentária para 2020, Lei Municipal n° 3968/2019:
24. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

2401.06.182.0009.1026 Dragagem do Rio e Fixação da Barra 60.015,48

ANULA:
3.3.90.00/0.1.00.000000 Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta 60.015,48

SUPLEMENTA:
4.4.90.00/0.1.00.000000 Investimentos/Aplicação Direta 60.015,48

23. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

2302.08.244.0006.2058 Funcionamento e Manutenção do FMAS 30.000,00

ANULA:
3.3.90.00/0.1.37.000281 Outras Despesas Correntes/Aplicação Direta 30.000,00

SUPLEMENTA:
4.4.90.00/0.1.37.000281 Investimentos/Aplicação Direta 30.000,00

Art. 2° Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Biguaçu, 17 de junho de 2020.

RAMON WOLLINGER
Prefeito Municipal
Reg. Publ. n/data

Marivalde Inêz Kons
Diretoria Executiva de Legislação
e Expediente

PORTARIA Nº 1423/2020
Publicação Nº 2527272

PORTARIA nº 1423 de 17 de junho de 2020
Concede Readaptação ao(a) servidor(a), e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município 
de 06 de setembro de 2010.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Readaptação ao (a) servidor(a) Magali Mery de Oliveira, de acordo com o art. 64 da Lei Complementar nº 53/2012, ins-
crito(a) na matrícula funcional nº 7607, ocupante do cargo efetivo de Técnico em Enfermagem, com jornada de 30 horas semanais, na 
Secretaria Municipal de Saúde.
§ 1º O (a) Servidor (a) desenvolverá suas atividades na Policlínica Municipal de Biguaçu, desempenhando as atividades de:
- Atendimento telefônico;
- Recepção de pacientes;
- Prestação de informações ao público;
- Uso de computador para anotação de dados em prontuário eletrônico;
- Agendamento de consultas;
- Dentre outras funções relacionadas aos serviços de recepção.
§ 2º O período de manutenção da readaptação é de 10/03/2020 a 02/09/2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 10/03/2020.
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Biguaçu, 17 de junho de 2020.

RAMON WOLLINGER
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 1424/2020
Publicação Nº 2527274

PORTARIA nº 1424/2020

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 11 de 27 de janeiro 
de 2017.
RESOLVE:
CONCEDER ao (a) servidor (a), APARECIDA INES MASCARENHAS, ocupante do cargo temporário de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme 
Processo nº 5643/2020 em anexo, no período de 11/05/2020 a 25/05/2020.

Biguaçu, 17 de junho de 2020.

DANIELA GARCIA FABRICIO GALIANI
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1425/2020
Publicação Nº 2527276

PORTARIA nº 1425/2020

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 11 de 27 de janeiro 
de 2017.
RESOLVE:
CONCEDER ao (a) servidor (a), ANNE CAROLINE JERONIMO DA SILVEIRA, ocupante do cargo temporário de AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, 
conforme Processo nº 5674/2020 em anexo, no período de 21/05/2020 a 03/06/2020.

Biguaçu, 17 de junho de 2020.

DANIELA GARCIA FABRICIO GALIANI
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1426/2020
Publicação Nº 2527277

PORTARIA nº 1426/2020

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 11 de 27 de janeiro 
de 2017.
RESOLVE:
CONCEDER ao (a) servidor (a), ALINNY CRISTIANE DE SOUZA MARTINS DA SILVA, ocupante do cargo temporário de TÉCNICO EM ENFER-
MAGEM – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, 
conforme Processo nº 5860/2020 em anexo, no período de 29/05/2020 a 12/06/2020.

Biguaçu, 17 de junho de 2020.

DANIELA GARCIA FABRICIO GALIANI
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1427/2020
Publicação Nº 2527278

PORTARIA nº 1427/2020

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 11 de 27 de janeiro 
de 2017.
RESOLVE:
CONCEDER ao (a) servidor (a), RUTE SALES OLIVEIRA, ocupante do cargo temporário de TÉCNICO EM ENFERMAGEM – SECRETARIA MU-
NICIPAL DE SAÚDE, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme Processo nº 
5972/2020 em anexo, no período de 01/06/2020 a 08/06/2020.
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Biguaçu, 17 de junho de 2020.

DANIELA GARCIA FABRICIO GALIANI
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1428/2020
Publicação Nº 2527279

PORTARIA nº 1428/2020

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 11 de 27 de janeiro 
de 2017.
RESOLVE:
CONCEDER ao (a) servidor (a), EDERSON LUIZ SILVA, ocupante do cargo efetivo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM – SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme Processo nº 5957/2020 
em anexo, no período de 14/05/2020 a 17/05/2020.

Biguaçu, 17 de junho de 2020.

DANIELA GARCIA FABRICIO GALIANI
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1429/2020
Publicação Nº 2527280

PORTARIA nº 1429/2020

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 11 de 27 de janeiro 
de 2017.
RESOLVE:
CONCEDER ao (a) servidor (a), FERNANDA OLIVEIRA BOTELHO, ocupante do cargo efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS IV (ME-
RENDEIRA) – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de 
Licença para Tratamento de Saúde, conforme Processo nº 5684/2020 em anexo, no período de 25/05/2020 a 29/05/2020 e 02/06/2020 a 
01/07/2020.

Biguaçu, 17 de junho de 2020.

DANIELA GARCIA FABRICIO GALIANI
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1430/2020
Publicação Nº 2527281

PORTARIA nº 1430/2020

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 11 de 27 de janeiro 
de 2017.
RESOLVE:
CONCEDER ao (a) servidor (a), NATALI RAMOS DEPIERI, ocupante do cargo efetivo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM – SECRETARIA MU-
NICIPAL DE SAÚDE, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme Processo nº 
5568/2020 em anexo, no período de 22/05/2020 a 28/05/2020.

Biguaçu, 17 de junho de 2020.

DANIELA GARCIA FABRICIO GALIANI
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1431/2020
Publicação Nº 2527282

PORTARIA nº 1431/2020

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 11 de 27 de janeiro 
de 2017.
RESOLVE:
CONCEDER ao (a) servidor (a), SUELLEN DA SILVA COLLARES, ocupante do cargo efetivo de ENFERMEIRO I – SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme Processo nº 5867/2020 em 
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anexo, no período de 26/05/2020 a 31/05/2020.

Biguaçu, 17 de junho de 2020.

DANIELA GARCIA FABRICIO GALIANI
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1432/2020
Publicação Nº 2527284

PORTARIA nº 1432/2020

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 11 de 27 de janeiro 
de 2017.
RESOLVE:
CONCEDER ao (a) servidor (a), KARINE PATRICIA STULP, ocupante do cargo efetivo de ENFERMEIRO II – SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme Processo nº 5588/2020 em 
anexo, no período de 25/05/2020 a 29/05/2020.

Biguaçu, 17 de junho de 2020.

DANIELA GARCIA FABRICIO GALIANI
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1433/2020
Publicação Nº 2527286

PORTARIA nº 1433/2020

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 11 de 27 de janeiro 
de 2017.
RESOLVE:
CONCEDER ao (a) servidor (a), VITORINO AGENOR DE AMORIM, ocupante do cargo efetivo de AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSER-
VAÇÃO (OPERÁRIO BRAÇAL) – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, o afastamento de suas funções laborativas em 
virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme Processo nº 5810/2020 em anexo, no período de 28/05/2020 a 25/07/2020.

Biguaçu, 17 de junho de 2020.

DANIELA GARCIA FABRICIO GALIANI
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1434/2020
Publicação Nº 2527287

PORTARIA nº 1434/2020

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 11 de 27 de janeiro 
de 2017.
RESOLVE:
CONCEDER ao (a) servidor (a), ROBERTO FABRICIO ROSA, ocupante do cargo efetivo de AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 
(OPERÁRIO BRAÇAL) – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de 
Licença para Tratamento de Saúde, conforme Processo nº 5627/2020 em anexo, no período de 25/05/2020 a 29/05/2020.

Biguaçu, 17 de junho de 2020.

DANIELA GARCIA FABRICIO GALIANI
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1435/2020
Publicação Nº 2527288

PORTARIA nº 1435/2020

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 11 de 27 de janeiro 
de 2017.
RESOLVE:
CONCEDER ao (a) servidor (a), ROSELY DUARTE DE SOUZA, ocupante do cargo efetivo de PROFESSOR I 30HS – EDUCAÇÃO INFANTIL 
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– SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, 
conforme Processo nº 5049/2020 em anexo, no período de 01/05/2020 a 30/07/2020.

Biguaçu, 17 de junho de 2020.

DANIELA GARCIA FABRICIO GALIANI
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1436/2020
Publicação Nº 2527289

PORTARIA nº 1436/2020

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 11 de 27 de janeiro 
de 2017.
RESOLVE:
CONCEDER ao (a) servidor (a), IARA MARIA CORDOVA MELEGARI, ocupante do cargo efetivo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM – SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme Processo nº 
5863/2020 em anexo, no período de 01/06/2020 a 30/07/2020.

Biguaçu, 17 de junho de 2020.

DANIELA GARCIA FABRICIO GALIANI
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1437/2020
Publicação Nº 2527290

PORTARIA nº 1437/2020

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 11 de 27 de janeiro 
de 2017.
RESOLVE:
CONCEDER ao (a) servidor (a), FABIANE BERNADETE DE SOUZA, ocupante do cargo efetivo de ASSISTENTE SOCIAL – SECRETARIA MU-
NICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de 
Saúde, conforme Processo nº 5889/2020 em anexo, no período de 01/06/2020 a 30/06/2020.

Biguaçu, 17 de junho de 2020.

DANIELA GARCIA FABRICIO GALIANI
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1438/2020
Publicação Nº 2527291

PORTARIA nº 1438/2020

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 11 de 27 de janeiro 
de 2017.
RESOLVE:
CONCEDER ao (a) servidor (a), MARIA DE LOURDES DE AZEVEDO, ocupante do cargo efetivo de PROFESSOR III 30 HS - ARTES – SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme 
Processo nº 5870/2020 em anexo, no período de 01/06/2020 a 30/06/2020.

Biguaçu, 17 de junho de 2020.

DANIELA GARCIA FABRICIO GALIANI
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1439/2020
Publicação Nº 2527292

PORTARIA nº 1439/2020

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 11 de 27 de janeiro 
de 2017.
RESOLVE:
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CONCEDER ao (a) servidor (a), ADRIANA COSTA ALVES, ocupante do cargo efetivo de PROFESSOR III 30HS – EDUCAÇÃO ESPECIAL – 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, 
conforme Processo nº 5892/2020 em anexo, no período de 28/05/2020 a 10/06/2020.

Biguaçu, 17 de junho de 2020.

DANIELA GARCIA FABRICIO GALIANI
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1440/2020
Publicação Nº 2527293

PORTARIA nº 1440/2020

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 11 de 27 de janeiro 
de 2017.
RESOLVE:
CONCEDER ao (a) servidor (a), RAINILDES SOUZA COELHO, ocupante do cargo efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I – SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, conforme Processo nº 
5997/2020 em anexo, no período de 30/05/2020 a 25/08/2020.

Biguaçu, 17 de junho de 2020.

DANIELA GARCIA FABRICIO GALIANI
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1441/2020
Publicação Nº 2527295

PORTARIA nº 1441/2020

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 11 de 27 de janeiro 
de 2017.
RESOLVE:
CONCEDER ao (a) servidor (a), RONEI JOSE DE ANDRADE, ocupante do cargo efetivo de OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA – SECRETARIA 
MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA, o afastamento de suas funções laborativas em virtude de Licença para Tratamento 
de Saúde, conforme Processo nº 5872/2020 em anexo, no período de 28/05/2020 a 26/06/2020.

Biguaçu, 17 de junho de 2020.

DANIELA GARCIA FABRICIO GALIANI
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1442/2020
Publicação Nº 2527296

PORTARIA nº 1442/2020
Concede Regime de Teletrabalho ao(a) servidor(a), de acordo com o Decreto Municipal nº 99/2020 e Decreto Estadual nº 562/2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município 
de 06 de setembro de 2010.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Regime de Teletrabalho ao (a) servidor (a) ARGENTINO DE GODOY SOBRINHO, de acordo com o Art. 3º do Decreto Muni-
cipal nº 99/2020 e Art. 13, § 2° do Decreto Estadual nº 562/2020, inscrito (a) na matrícula funcional nº 8007-1, ocupante do cargo efetivo 
de MOTORISTA II (C – VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS), com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca 
e Aquicultura, a partir de 03/06/2020.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 03/06/2020.

Biguaçu, 17 de junho de 2020.

RAMON WOLLINGER
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 1443/2020
Publicação Nº 2527297

PORTARIA nº 1443/2020
Concede Regime de Teletrabalho ao(a) servidor(a), de acordo com o Decreto Municipal nº 99/2020 e Decreto Estadual nº 562/2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município 
de 06 de setembro de 2010.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Regime de Teletrabalho ao (a) servidor (a) GISELE DALVA DE SOUZA, de acordo com o Art. 3º do Decreto Municipal 
nº 99/2020 e Art. 13, § 2° do Decreto Estadual nº 562/2020, inscrito (a) na matrícula funcional nº 14988, ocupante do cargo efetivo de 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS V (SERVENTE), com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Administração, a partir de 
04/06/2020.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 04/06/2020.

Biguaçu, 17 de junho de 2020.

RAMON WOLLINGER
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 1444/2020
Publicação Nº 2527299

PORTARIA nº 1444/2020
Concede Regime de Teletrabalho ao(a) servidor(a), de acordo com o Decreto Municipal nº 99/2020 e Decreto Estadual nº 562/2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município 
de 06 de setembro de 2010.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Regime de Teletrabalho ao (a) servidor (a) ALCIRENE DE SOUZA, de acordo com o Art. 3º do Decreto Municipal nº 99/2020 
e Art. 13, § 2° do Decreto Estadual nº 562/2020, inscrito (a) na matrícula funcional nº 7976, ocupante do cargo efetivo de AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS IV - MERENDEIRA, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, a partir 
de 04/06/2020.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 04/06/2020.

Biguaçu, 17 de junho de 2020.

RAMON WOLLINGER
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 1445/2020
Publicação Nº 2527300

PORTARIA nº 1445/2020
Concede Regime de Teletrabalho ao(a) servidor(a), de acordo com o Decreto Municipal nº 99/2020 e Decreto Estadual nº 562/2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município 
de 06 de setembro de 2010.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Regime de Teletrabalho ao (a) servidor (a) EVERTON MORFIM PELEGRINI, de acordo com o Art. 3º do Decreto Municipal 
nº 99/2020 e Art. 13, § 2° do Decreto Estadual nº 562/2020, inscrito (a) na matrícula funcional nº 15889, ocupante do cargo efetivo de 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS IV - MERENDEIRO, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 
04/06/2020.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 04/06/2020.

Biguaçu, 17 de junho de 2020.

RAMON WOLLINGER
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 1446/2020
Publicação Nº 2527301

PORTARIA nº 1446/2020
Concede Regime de Teletrabalho ao(a) servidor(a), de acordo com o Decreto Municipal nº 99/2020 e Decreto Estadual nº 562/2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município 
de 06 de setembro de 2010.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Regime de Teletrabalho ao (a) servidor (a) MARA LEILA DA SILVA, de acordo com o Art. 3º do Decreto Municipal nº 99/2020 
e Art. 13, § 2° do Decreto Estadual nº 562/2020, inscrito (a) na matrícula funcional nº 9117, ocupante do cargo efetivo de AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS V - SERVENTE, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 05/06/2020.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 05/06/2020.

Biguaçu, 17 de junho de 2020.

RAMON WOLLINGER
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 1447/2020
Publicação Nº 2527302

PORTARIA nº 1447/2020
Concede Regime de Teletrabalho ao(a) servidor(a), de acordo com o Decreto Municipal nº 99/2020 e Decreto Estadual nº 562/2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município 
de 06 de setembro de 2010.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Regime de Teletrabalho ao (a) servidor (a) ROMEIRA EVANGELIA PEREIRA DA SILVA, de acordo com o Art. 3º do Decreto 
Municipal nº 99/2020 e Art. 13, § 2° do Decreto Estadual nº 562/2020, inscrito (a) na matrícula funcional nº 15301, ocupante do cargo 
efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS V - SERVENTE, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a 
partir de 05/06/2020.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 05/06/2020.

Biguaçu, 17 de junho de 2020.

RAMON WOLLINGER
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 1448/2020
Publicação Nº 2527303

PORTARIA nº 1448/2020
Concede Regime de Teletrabalho ao(a) servidor(a), de acordo com o Decreto Municipal nº 99/2020 e Decreto Estadual nº 562/2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município 
de 06 de setembro de 2010.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Regime de Teletrabalho ao (a) servidor (a) ROSEMARI DO NASCIMENTO, de acordo com o Art. 3º do Decreto Municipal 
nº 99/2020 e Art. 13, § 2° do Decreto Estadual nº 562/2020, inscrito (a) na matrícula funcional nº 15137, ocupante do cargo efetivo de 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS V - SERVENTE, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 
05/06/2020.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 05/06/2020.

Biguaçu, 17 de junho de 2020.

RAMON WOLLINGER
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 1449/2020
Publicação Nº 2527304

PORTARIA nº 1449/2020
Concede Regime de Teletrabalho ao(a) servidor(a), de acordo com o Decreto Municipal nº 99/2020 e Decreto Estadual nº 562/2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município 
de 06 de setembro de 2010.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Regime de Teletrabalho ao (a) servidor (a) ROSELI MARIA PEREIRA, de acordo com o Art. 3º do Decreto Municipal nº 
99/2020 e Art. 13, § 2° do Decreto Estadual nº 562/2020, inscrito (a) na matrícula funcional nº 12056, ocupante do cargo efetivo de AUXI-
LIAR DE SERVIÇOS GERAIS V - SERVENTE, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 05/06/2020.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 05/06/2020.

Biguaçu, 17 de junho de 2020.

RAMON WOLLINGER
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 1450/2020
Publicação Nº 2527305

PORTARIA nº 1450/2020
Concede Regime de Teletrabalho ao(a) servidor(a), de acordo com o Decreto Municipal nº 99/2020 e Decreto Estadual nº 562/2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município 
de 06 de setembro de 2010.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Regime de Teletrabalho ao (a) servidor (a) SORAYA DERNER BECKHAUSER ALMEIDA, de acordo com o Art. 3º do Decreto 
Municipal nº 99/2020 e Art. 13, § 2° do Decreto Estadual nº 562/2020, inscrito (a) na matrícula funcional nº 16204, ocupante do cargo 
efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS IV - MERENDEIRA, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a 
partir de 05/06/2020.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 05/06/2020.

Biguaçu, 17 de junho de 2020.

RAMON WOLLINGER
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 1451/2020
Publicação Nº 2527306

PORTARIA nº 1451/2020
Concede Regime de Teletrabalho ao(a) servidor(a), de acordo com o Decreto Municipal nº 99/2020 e Decreto Estadual nº 562/2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município 
de 06 de setembro de 2010.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Regime de Teletrabalho ao (a) servidor (a) VERA LUCIA FERREIRA SODRE, de acordo com o Art. 3º do Decreto Municipal 
nº 99/2020 e Art. 13, § 2° do Decreto Estadual nº 562/2020, inscrito (a) na matrícula funcional nº 7215, ocupante do cargo efetivo de 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS IV - MERENDEIRA, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 
05/06/2020.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 05/06/2020.

Biguaçu, 17 de junho de 2020.

RAMON WOLLINGER
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 1452/2020
Publicação Nº 2527307

PORTARIA nº 1452/2020
Concede Regime de Teletrabalho ao(a) servidor(a), de acordo com o Decreto Municipal nº 99/2020 e Decreto Estadual nº 562/2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município 
de 06 de setembro de 2010.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Regime de Teletrabalho ao (a) servidor (a) DEBORA REGINA CORREA MATOS, de acordo com o Art. 3º do Decreto Munici-
pal nº 99/2020 e Art. 13, § 2° do Decreto Estadual nº 562/2020, inscrito (a) na matrícula funcional nº 15075, ocupante do cargo efetivo de 
ESCRITURÁRIO, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, pelo período de 04/06/2020 
a 31/07/2020.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 04/06/2020.

Biguaçu, 17 de junho de 2020.

RAMON WOLLINGER
Prefeito Municipal

REVOGAÇÃO PE 70/2020 - PMB
Publicação Nº 2527192

Despacho de revogação

O Município de Biguaçu comunica a Revogação do Processo Licitatório do Pregão Eletrônico n° 70/2020, que tem por objeto: Aquisição de 
livros para a Biblioteca do Município onde os munícipes possam ter acesso a literatura e os livros indicados para vestibular 2020.

Ressalto que novo edital será lançado para a aquisição do objeto pretendido.

Biguaçu, 17 de junho de 2020.

Daniela Garcia Fabricio Galiani
Secretária de Administração

REVOGAÇÃO PP 77/2020 - PMB
Publicação Nº 2527193

Despacho de revogação

O Município de Biguaçu comunica a Revogação do Processo Licitatório do Pregão Presencial n° 77/2020 - PMB, que tem por objeto: Con-
tratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de veículos, para atender a necessidades da Prefeitura Municipal de 
Biguaçu.

Ressalto que novo edital será lançado para a aquisição do objeto pretendido.

Biguaçu, 17 de junho de 2020.

Daniela Garcia Fabricio Galiani
Secretária de Administração

TERMO DE CANCELAMENTO DE ITENS DO REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2019-FMS
Publicação Nº 2526907

TERMO DE CANCELAMENTO DE ITENS DO REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2019-FMS

O Município de Biguaçu, Estado de Santa Catarina, através da Unidade Gestora – PREFEITURA MUNICIPAL pessoa Jurídica de Direito Público 
Interno, inscrita no CNPJ nº82.892.308/0001-53, estabelecida na Praça Nereu Ramos, nº 75 - Centro – Biguaçu, aqui representado pela 
Secretária de Administração Sra. DANIELA GARCIA FABRICIO GALIANI, por delegação de competência (Decreto nº 11, de 27/01/2017 e 
Portaria nº 660/2019, de 19/03/2019), vem por deste instrumento, CANCELAR os itens relacionados abaixo em decorrência do processo 
licitatório nº 10/2019-FMS, modalidade Pregão Presencial, que teve por objeto a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA UPA 24 
HORAS, DO MUNICIPIO DE BIGUAÇU, nos termos dos artigos 78, inciso VXII e artigo 79² inciso II, § 1º³ da Lei Federal nº 8.666/93, bem 
como art. 21, inciso II do Decreto nº 7892/2013², conforme subsegue:
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Descrição do Item Fornecedor
ITEM 61 - OMEPRAZOL 40MG/ML INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
Item 108 - CASTANHA DA ÍNDIA 100MG MEDILAR IMP DIST PROD MED HOSP LTDA
TIMOLOL 0,5% SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO 5 ML CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Item 210 - PERMETRINA 50 MG/ML LOÇÃO 60 ML CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Item 96 - AZITROMICINA PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL FRASCO 600MG CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Item 54 - MIDAZOLAN 15 MG/3ML INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Item 211 - RANITIDINA 25MG/ML COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
Item 58 - CETOPROFENO 100MG PÓ LIOFILO
INJETÁVEL ENDOVENOSO, ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Item 142 - FENOTEROL BROMIDRATO 5MG/ML SOLUÇÃO P/NEBULIZAÇÃO 
- FENOTEROL BROMIDRATO 5MG/ML SOLUÇÃO P/NEBULIZAÇÃO GOTAS 
FRASCO 20 ML

SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Biguaçu, 17 de junho de 2020.

DANIELA GARCIA FABRICIO GALIANI

Secretária Municipal de Administração
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Blumenau

Prefeitura

DECRETO Nº 12.673/2020
Publicação Nº 2527086

DECRETO Nº 12.673, DE 15 DE JUNHO DE 2020.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 59, V, da Lei Orgânica do Município, 
promulgada em 29 de março de 1990, de acordo com o art. 43, §1º, II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e com fundamento 
no art. 5º, IV, “a”, da Lei Municipal nº 8.818, de 12 de dezembro de 2019,

DECRETA:
Art. 1º Ficam abertos os créditos adicionais suplementares por conta do excesso de arrecadação do corrente exercício, no orçamento do 
Fundo Municipal de Saúde, fontes de recursos 0277.00064, 0278.00064 e 0278.00065, no valor de R$ 2.542.200,00 (dois milhões, quinhen-
tos e quarenta e dois mil e duzentos reais), nas seguintes dotações orçamentárias:

31 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3101 – Fundo Municipal de Saúde
Atividade 31.01.10.301.0060.2389 – Pab Fixo – Piso de Atenção Básica
Modalidade 3.3.90 (169) Aplicações Diretas R$ 177.200,00
Fonte de Recursos 0277.00064
Modalidade 3.3.90 (170) Aplicações Diretas R$ 400.000,00
Fonte de Recursos 0278.00064
Atividade 31.01.10.302.0059.2385 – Mac – Média e Alta complexidade – Produção
Modalidade 3.3.90 (171) Aplicações Diretas R$ 1.965.000,00
Fonte de Recursos 0278.00065

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 15 de junho de 2020.

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 12.674/2020
Publicação Nº 2527088

DECRETO Nº 12.674, DE 15 DE JUNHO DE 2020.
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 Município, 
promulgada em 29 de março de 1990, de acordo com o art. 43, §1º, III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e com funda-
mento no art. 5º, V, da Lei Municipal nº 8.818, de 12 de dezembro de 2019,

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto o crédito adicional suplementar no orçamento, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), na seguinte 
dotação orçamentária:

10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
1001 – Administrativo do Gabinete
Atividade 10.01.04.122.0027.2067 – Man. Ativ. Corpo de Bombeiros/Convênio Estado
Modalidade 3.3.90 (1018) Aplicações Diretas R$ 150.000,00
Fonte de Recursos 0364.00000

Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto no artigo 1º deste Decreto correrá por conta da redução da seguinte dotação orçamentária:

10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
1001 – Administrativo do Gabinete
Atividade 10.01.04.122.0027.2067 – Man. Ativ. Corpo de Bombeiros/Convênio Estado
Modalidade 4.4.90 (1019) Aplicações Diretas R$ 150.000,00
Fonte de Recursos 0364.00000

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 15 de junho de 2020.

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 12.675/2020
Publicação Nº 2527091

DECRETO Nº 12.675, DE 15 DE JUNHO DE 2020.
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 Município, 
promulgada em 29 de março de 1990, de acordo com o art. 43, §1º, III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e com funda-
mento no art. 5º, V, da Lei Municipal nº 8.818, de 12 de dezembro de 2019,

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto o crédito adicional suplementar no orçamento, no valor de R$ 532.000,00 (quinhentos e trinta e dois mil reais), na se-
guinte dotação orçamentária:

38 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
3802 – Diretoria de Trânsito
Atividade 38.02.06.125.0079.2519 – Manutenção das Atividades de Trânsito
Modalidade 4.4.90 (1072) Aplicações Diretas R$ 532.000,00
Fonte de Recursos 0612.00079

Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto no artigo 1º deste Decreto correrá por conta da redução da seguinte dotação orçamentária:

38 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
3802 – Diretoria de Trânsito
Atividade 38.02.06.125.0079.2519 – Manutenção das Atividades de Trânsito
Modalidade 3.3.90 (1022) Aplicações Diretas R$ 532.000,00
Fonte de Recursos 0612.00079

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 15 de junho de 2020.

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 12.676/2020
Publicação Nº 2527095

DECRETO Nº 12.676, DE 15 DE JUNHO DE 2020.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 59, V, da Lei Orgânica do Município, 
promulgada em 29 de março de 1990, de acordo com o art. 43, §1º, III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e com funda-
mento no art. 5º, V, da Lei Municipal nº 8.818, de 12 de dezembro de 2019,

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto o crédito adicional suplementar no orçamento do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE,
no valor de R$ 1.293.000,00 (um milhão, duzentos e noventa e três mil reais), nas seguintes dotações orçamentárias:

32 – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
3204 – Diretoria Técnica
Atividade 32.04.17.512.0081.2211 – Manut. Ativ. da Diretoria Técnica
Modalidade 4.4.90 (27) Aplicações Diretas R$ 100.000,00
Fonte de Recursos 0206.00000

3205 – Diretoria de Operações
Atividade 32.05.17.512.0082.2208 – Manut. Ativ. Coleta/Tratam. Dest. Final
Modalidade 3.1.90 (39) Aplicações Diretas R$ 440.000,00
Fonte de Recursos 0206.00000
Atividade 32.05.17.512.0082.2208 – Manut. Ativ. Coleta/Tratam. Dest. Final
Modalidade 3.1.91 (40) Aplicações Diretas R$ 53.000,00
Fonte de Recursos 0206.00000
Atividade 32.05.17.512.0083.2209 – Manut. Sistema Trat. Esgoto
Modalidade 3.1.90 (47) Aplicações Diretas R$ 600.000,00
Fonte de Recursos 0206.00000
Atividade 32.05.17.512.0083.2209 – Manut. Sistema Tratam. Esgoto
Modalidade 3.1.91 (48) Aplicações Diretas R$ 70.000,00
Fonte de Recursos 0206.00000
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3207 – Diretoria Jurídica
Atividade 32.07.03.092.0042.2355 – Manut. Ativ. Jurídicas do SAMAE
Modalidade 3.1.91 (57) Aplicações Diretas R$ 30.000,00
Fonte de Recursos 0206.00000

Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto no artigo 1º deste Decreto correrão por conta da redução das seguintes dotações orçamen-
tárias:

32 – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
3204 – Diretoria Técnica
Atividade 32.04.17.512.0081.2211 – Manut. Ativ. da Diretoria Técnica
Modalidade 3.3.90 (26) Aplicações Diretas R$ 100.000,00
Fonte de Recursos 0206.00000

3205 – Diretoria de Operações
Atividade 32.05.17.512.0082.2208 – Manut. Ativ. Coleta/Tratam. Dest. Final
Modalidade 3.3.90 (41) Aplicações Diretas R$ 493.000,00
Fonte de Recursos 0206.00000
Atividade 32.05.17.512.0083.2209 – Manut. Sist. Trat. de Esgoto
Modalidade 3.3.90 (49) Aplicações Diretas R$ 670.000,00
Fonte de Recursos 0206.00000

3207 – Diretoria Jurídica
Atividade 32.07.03.092.0042.2355 – Manut. Ativ. Jurídicas do Samae
Modalidade 3.3.90 (58) Aplicações Diretas R$ 30.000,00
Fonte de Recursos 0206.00000

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 15 de junho de 2020.

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 24.168/2020
Publicação Nº 2527097

PORTARIA Nº 24.168, DE 05 DE JUNHO DE 2020.

RECONHECE DIREITO ADQUIRIDO E CONCEDE INCORPORAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO AO SERVIDOR PÚBLICO 
RONALD LUIZ LUVIZOTTO.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 59, II, e 75, II, “a”, da Lei Orgânica 
do Município, promulgada em 29 de março de 1990, e de conformidade com o Memorando nº 395/2020,
de 04 de junho de 2020, encaminhado pelo Secretário Municipal de Administração, resolve:

RECONHECER direito adquirido do servidor público efetivo RONALD LUIZ LUVIZOTTO, especificado no Anexo Único desta Portaria e CON-
CEDER-LHE, nos termos constantes do referido anexo, incorporação da retribuição adicional referente ao exercício de cargo em comissão, 
conforme preconizava o art. 63 da Lei Complementar n° 01, de 01 de junho de 1990, revogado pela Lei Complementar n° 178, de 06 de 
agosto de 1998.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 05 de junho de 2020.

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

republicação
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PORTARIA Nº 24.168/2020 - ANEXO UNICO
Publicação Nº 2527098

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU
Secretaria Municipal de Administração
Diretoria de Pessoal

Cadastro: 107557 Admissão: 06/04/1987
Nome: RONALD LUIZ LUVIZOTTO Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO

A PARTIR DE 01/12/1999 INCORPORAÇÃO DE 1/5 DA DIFERENÇA ENTRE O CARGO COMISSIONADO E O CARGO DE CARREIRA E, DA 
GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO, RELATIVA AO PERÍODO DE 06/01/1997 – 28/02/1998 E 02/03/1998 – 08/10/1998:

CARGO CO-
MISSIONADO PERÍODO REF CC

VALOR 
REF. CC EM 
01/12/1999

VALOR REF. 
CC C/ 30% EM 
01/12/1999

REF. CAR-
REIRA EM 
01/12/1999

VALOR REF. 
CAR. EM 
01/12/1999

INCORPORA-
ÇÃO

CÁLCULO DA 
INCORPO-
RAÇÃO EM 
01/12/1999

CHEFE DE 
DIVISÃO DE 
CONTROLE 
DE ARRECA-
DAÇÃO DA 
DIVIDA ATIVA

06/01/1997 – 
28/02/1998
02/03/1998 – 
30/11/1999

53 1.011,83 1.315,38 32 543,90 154,30

1.315,38 
–543,90 = 
771,48 / 5 = 
154,30 *1 = 
154,30

PORTARIA Nº 24.169/2020
Publicação Nº 2527100

PORTARIA Nº 24.169, DE 05 DE JUNHO DE 2020.

RECONHECE DIREITO ADQUIRIDO E CONCEDE INCORPORAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO AO SERVIDOR PÚBLICO 
RAMON MARCELO GEISLER.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 59, II, e 75, II, “a”, da Lei Orgânica 
do Município, promulgada em 29 de março de 1990, e de conformidade com o Memorando nº 395/2020,
de 04 de junho de 2020, encaminhado pelo Secretário Municipal de Administração, resolve:

RECONHECER direito adquirido do servidor público efetivo RAMON MARCELO GEISLER, especificado no Anexo Único desta Portaria e CON-
CEDER-LHE, nos termos constantes do referido anexo, incorporação da retribuição adicional referente ao exercício de cargo em comissão, 
conforme preconizava o art. 63 da Lei Complementar n° 01, de 01 de junho de 1990, revogado pela Lei Complementar n° 178, de 06 de 
agosto de 1998.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 05 de junho de 2020.

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

republicação
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PORTARIA Nº 24.169/2020 - ANEXO UNICO
Publicação Nº 2527102
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PORTARIA Nº 24.170/2020
Publicação Nº 2527104

PORTARIA Nº 24.170, DE 05 DE JUNHO DE 2020.

RECONHECE DIREITO ADQUIRIDO E CONCEDE INCORPORAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO A SERVIDORA PÚBLICA 
PATRICIA KRIEGER DA SILVA.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 59, II, e 75, II, “a”, da Lei Orgânica 
do Município, promulgada em 29 de março de 1990, e de conformidade com o Memorando nº 395/2020,
de 04 de junho de 2020, encaminhado pelo Secretário Municipal de Administração, resolve:

RECONHECER direito adquirido da servidora pública efetiva PATRICIA KRIEGER DA SILVA, especificado no Anexo Único desta Portaria e 
CONCEDER-LHE, nos termos constantes do referido anexo, incorporação da retribuição adicional referente ao exercício de cargo em comis-
são, conforme preconizava o art. 63 da Lei Complementar n° 01, de 01 de junho de 1990, revogado pela Lei Complementar n° 178, de 06 
de agosto de 1998.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 05 de junho de 2020.

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

republicação
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PORTARIA Nº 24.170/2020 - ANEXO UNICO
Publicação Nº 2527106
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PORTARIA Nº 24.171/2020
Publicação Nº 2527108

PORTARIA Nº 24.171, DE 05 DE JUNHO DE 2020.

RECONHECE DIREITO ADQUIRIDO E CONCEDE INCORPORAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO A SERVIDORA PÚBLICA 
MARIZA EHALT GRACIANO.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 59, II, e 75, II, “a”, da Lei Orgânica 
do Município, promulgada em 29 de março de 1990, e de conformidade com o Memorando nº 395/2020,
de 04 de junho de 2020, encaminhado pelo Secretário Municipal de Administração, resolve:

RECONHECER direito adquirido da servidora pública efetiva MARIZA EHALT GRACIANO, especificado no Anexo Único desta Portaria e CON-
CEDER-LHE, nos termos constantes do referido anexo, incorporação da retribuição adicional referente ao exercício de cargo em comissão, 
conforme preconizava o art. 63 da Lei Complementar n° 01, de 01 de junho de 1990, revogado pela Lei Complementar n° 178, de 06 de 
agosto de 1998.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 05 de junho de 2020.

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

republicação
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PORTARIA Nº 24.172/2020
Publicação Nº 2527112

PORTARIA Nº 24.172, DE 05 DE JUNHO DE 2020.

RECONHECE DIREITO ADQUIRIDO E CONCEDE INCORPORAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO A SERVIDORA PÚBLICA 
MAIKE DOPKE.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 59, II, e 75, II, “a”, da Lei Orgânica 
do Município, promulgada em 29 de março de 1990, e de conformidade com o Memorando nº 395/2020,
de 04 de junho de 2020, encaminhado pelo Secretário Municipal de Administração, resolve:

RECONHECER direito adquirido da servidora pública efetiva MAIKE DOPKE, especificado no Anexo Único desta Portaria e CONCEDER-LHE, 
nos termos constantes do referido anexo, incorporação da retribuição adicional referente ao exercício de cargo em comissão, conforme pre-
conizava o art. 63 da Lei Complementar n° 01, de 01 de junho de 1990, revogado pela Lei Complementar n° 178, de 06 de agosto de 1998.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 05 de junho de 2020.

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

republicação
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PORTARIA Nº 24.172/2020 - ANEXO UNICO
Publicação Nº 2527114
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PORTARIA Nº 24.173/2020
Publicação Nº 2527117

PORTARIA Nº 24.173, DE 05 DE JUNHO DE 2020.

RECONHECE DIREITO ADQUIRIDO E CONCEDE INCORPORAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO A SERVIDORA PÚBLICA 
JUSSANIA REGINA PEREIRA.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 59, II, e 75, II, “a”, da Lei Orgânica 
do Município, promulgada em 29 de março de 1990, e de conformidade com o Memorando nº 395/2020,
de 04 de junho de 2020, encaminhado pelo Secretário Municipal de Administração, resolve:

RECONHECER direito adquirido da servidora pública efetiva JUSSANIA REGINA PEREIRA, especificado no Anexo Único desta Portaria e CON-
CEDER-LHE, nos termos constantes do referido anexo, incorporação da retribuição adicional referente ao exercício de cargo em comissão, 
conforme preconizava o art. 63 da Lei Complementar n° 01, de 01 de junho de 1990, revogado pela Lei Complementar n° 178, de 06 de 
agosto de 1998.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 05 de junho de 2020.

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

republicação
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PORTARIA Nº 24.173/2020 - ANEXO UNICO
Publicação Nº 2527119
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PORTARIA Nº 24.174/2020
Publicação Nº 2527121

PORTARIA Nº 24.174, DE 05 DE JUNHO DE 2020.

RECONHECE DIREITO ADQUIRIDO E CONCEDE INCORPORAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO A SERVIDORA PÚBLICA 
GESIANE CARDOSO.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 59, II, e 75, II, “a”, da Lei Orgânica 
do Município, promulgada em 29 de março de 1990, e de conformidade com o Memorando nº 395/2020,
de 04 de junho de 2020, encaminhado pelo Secretário Municipal de Administração, resolve:

RECONHECER direito adquirido da servidora pública efetiva GESIANE CARDOSO, especificado no Anexo Único desta Portaria e CONCE-
DER-LHE, nos termos constantes do referido anexo, incorporação da retribuição adicional referente ao exercício de cargo em comissão, 
conforme preconizava o art. 63 da Lei Complementar n° 01, de 01 de junho de 1990, revogado pela Lei Complementar n° 178, de 06 de 
agosto de 1998.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 05 de junho de 2020.

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

republicação
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PORTARIA Nº 24.174/2020 - ANEXO UNICO
Publicação Nº 2527123
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PORTARIA Nº 24.180/2020
Publicação Nº 2527127

PORTARIA Nº 24.180, DE 09 DE JUNHO DE 2020.

DESIGNA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OMAR KARIAN DABBOUS PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA DE CONFIANÇA, NA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO URBANA - SEURB.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 75, II, ‘a’, da Lei Orgânica do Muni-
cípio, promulgada em 29/03/90, e de acordo com o parágrafo segundo do artigo 50 da Lei Complementar nº 1.234, de 06/06/19, resolve:

DESIGNAR, a contar de 01 de junho de 2020, o servidor público municipal OMAR KARIAN DABBOUS, ocupante do cargo de provimento 
efetivo de Administrador, para o exercício da função gratificada de confiança de Coordenador de Manutenção e Serviços de Praças Públicas 
e Jardins (DSU) - FGC de 70%, na Secretaria Municipal de Conservação e Manutenção Urbana - SEURB, concedida com base no art. 100 da 
Lei Complementar nº 660, de 28/11/2007 e estabelecida no Anexo XXV da Lei Complementar nº 1.234, de 06/06/19.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 09 de junho de 2020.

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 24.181/2020
Publicação Nº 2527129

PORTARIA Nº 24.181, DE 10 DE JUNHO DE 2020.

RECONHECE DIREITO ADQUIRIDO E CONCEDE INCORPORAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO PARA O SERVIDOR EFETIVO 
EUNILDO HASKEL.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 59, II, e 75, II, “a”, da Lei Orgânica 
do Município, promulgada em 29 de março de 1990, e de conformidade com o Memorando SEDEAD
nº 395/2020, de 04 de junho de 2020, resolve:

RECONHECER direito adquirido do servidor efetivo EUNILDO HASKEL, especificada no Anexo Único e CONCEDER-LHE, nos termos constan-
tes do referido anexo, incorporação da retribuição adicional referente a gratificação especial,
conforme preconizava o art. 89, parágrafo único, da Lei Complementar nº 01, de 01 de junho de 1990, revogado pela Lei Complementar 
nº 178, de 06 de agosto de 1998.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 10 de junho de 2020.

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 24.181/2020 - ANEXO UNICO
Publicação Nº 2527132
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PORTARIA Nº 24.182/2020
Publicação Nº 2527134

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE BLUMENAU 
Gabinete do Prefeito  

 
 

 
PORTARIA Nº 24.182, DE 10 DE JUNHO DE 2020. 
 
 
RECONHECE DIREITO ADQUIRIDO E CONCEDE 
INCORPORAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE CARGO EM 
COMISSÃO PARA O SERVIDOR EFETIVO GILMAR 
SCHNEIDER. 

 
 

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de 
Blumenau, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 59, II, 
e 75, II, “a”, da Lei Orgânica do Município, promulgada em 29 de 
março de 1990, e de conformidade com o Memorando SEDEAD  
nº 395/2020, de 04 de junho de 2020, resolve: 

 
 

RECONHECER direito adquirido do servidor 
efetivo GILMAR SCHNEIDER, especificada no Anexo Único e CONCEDER-
LHE, nos termos constantes do referido anexo, incorporação da 
retribuição adicional referente a gratificação especial,  
conforme preconizava o art. 89, parágrafo único, da Lei 
Complementar nº 01, de 01 de junho de 1990, revogado pela Lei 
Complementar nº 178, de 06 de agosto de 1998.  

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 10 de junho de 2020. 
 
 

MÁRIO HILDEBRANDT 
Prefeito Municipal  
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PORTARIA Nº 24.182/2020 - ANEXO UNICO
Publicação Nº 2527136
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PORTARIA Nº 24.183/2020
Publicação Nº 2527140

PORTARIA Nº 24.183, DE 10 DE JUNHO DE 2020.

RETIFICA A PORTARIA Nº 24.158, DE 03 DE JUNHO DE 2020.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 75, II, “a”, da Lei Orgânica do Muni-
cípio, promulgada em 29 de março de 1990, e Memorando SEDEAD nº 077/2020, resolve:

RETIFICAR

a Portaria nº 24.158, de 10 de junho de 2020, que nomeou para ocupar cargo de provimento em comissão,
onde se lê: “CLAUDETE CARDOSO MARTINS TILLMANN” leia-se: “CLAUDETE CARDOSO MARTINS”.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 10 de junho de 2020.

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 24.184/2020
Publicação Nº 2527141

PORTARIA Nº 24.184, DE 10 DE JUNHO DE 2020.
DISPENSA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL CHARLES OACKLER DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO ESCOLAR.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 75, II, “a” da Lei Orgânica do Municí-
pio, promulgada em 29 de março de 1990, com fundamento na Lei Complementar nº 849, de 05/04/2012,
e de conformidade com o Memorando nº 053/2020,
de 05/06/2020, da Secretaria Municipal de Administração – Diretoria de Pessoal, resolve:

DISPENSAR, a contar de 02 de junho de 2020:

CHARLES OACKLER, servidor público municipal, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo, do exercício da função 
de Secretário Escolar da EBM Bilíngue “Professor Fernando Ostermann”.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 10 de junho de 2020.

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 24.185/2020
Publicação Nº 2527142

PORTARIA Nº 24.185, DE 10 DE JUNHO DE 2020.

DESIGNA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL CHARLES OACKLEY PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO ESCOLAR E CONCEDE 
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 Mu-
nicípio, promulgada em 29 de março de 1990, com fundamento na Lei Complementar nº 849, de 05/04/2012, e de conformidade com o 
Memorando nº 053/2020, de 05/06/2020, encaminhado pelo Secretário Municipal de Administração, resolve:

DESIGNAR, a contar de 03 de junho de 2020:

CHARLES OACKLEY, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo, para o exercício da função de SecretáriO Escolar 
da EBM Bilíngue “Professor Fernando Ostermann”, concedendo-lhe a gratificação de que trata o art. 1º, II, da Lei Complementar nº 849, de 
05/04/2012, equivalente a 30% (trinta por cento).

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 10 de junho de 2020.

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 24.200/2020
Publicação Nº 2527143

PORTARIA Nº 24.200, DE 16 DE JUNHO DE 2020.
CONVOCA JUNTA MÉDICA, NO ÂMBITO DO SERVIÇO DE SAÚDE OCUPACIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (SESOSP), PARA RE-
ALIZAR EXAME MÉDICO PERICIAL NA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DERLI CATARINA ULRICH IAKUSH.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 75, II, “c”, da Lei Orgânica do 
Município, e fundado no artigo 292, § 1º, da Lei Complementar nº 660, de 28/11/2007, e atendendo ao pedido efetuado pela 2ª Comissão 
de Processo Administrativo de Sindicância e Disciplinar, através do Memorando nº 008/2020 e encaminhamento efetuado pela Secreta-
ria Municipal de Administração – Serviço de Saúde Ocupacional do Servidor Público Municipal, por meio do Memorando nº 068/2020, de 
16/06/2020, resolve:

Art.1º. CONVOCAR os servidores públicos municipais abaixo, para integrarem Junta Médica no âmbito do SESOSP, a fim de realizar exame 
médico, mediante laudo pericial, para avaliar a capacidade físico/mental da servidora pública municipal DERLI CATARINA ULRICH IAKUSH, 
matrícula nº 229938, ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnico em Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Promoção da 
Saúde, a ser realizado na data de 01/07/2020, às 10h00min, no Serviço de Saúde Ocupacional – SESOSP, localizado no prédio da Prefeitura 
Municipal de Blumenau, sala 48, 4º andar:

I- Dr. JOSÉ BISOGNIN NETO, CRM nº 15304, ocupante do cargo de provimento efetivo de Médico do Trabalho, lotado na Secretaria Muni-
cipal de Administração - SESOSP;

II- Dra. MELISSA HORVATH DE LIMA, CRM nº 14765, ocupante do cargo de provimento efetivo de Médico Psiquiatra, lotada na Secretaria 
Municipal de Promoção da Saúde – SEMUS;
III- Dr. LEONARDO MOTTA FELÍCIO FERREIRA, CRM nº 12070, ocupante do cargo de Médico Perito, contratado em caráter temporário 
(ACT), junto ao Instituto Municipal de Seguridade Social do Servidor de Blumenau – ISSBLU.

Art. 2º Caberá à Diretoria de Pessoal, mediante notificação pessoal, convocar para a realização da perícia:

I – os médicos integrantes da Junta Médica;

II - a servidora e informá-la de que poderá, se o desejar:
a) formular quesitos à Junta Médica, através de seu Procurador legalmente constituído e apresentá-los ao SESOSP, com antecedência míni-
ma de três dias da data da avaliação pericial;

b) apresentar à Junta Médica documentos e exames médicos de que dispuser na data da avaliação pericial.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 16 de junho de 2020.

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 24.201/2020
Publicação Nº 2527144

PORTARIA Nº 24.201, DE 16 DE JUNHO DE 2020.
NOMEIA MEMBROS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 75, II, “g”, da Lei Orgânica do Muni-
cípio, promulgada em 29 de março de 1990, e de acordo com os artigos 195 e 196 da Lei Complementar nº 632, de 30 de março de 2007, 
e em atenção ao Memo SEFAZ nº 052/2020, de 09 de junho de 2020, resolve:

NOMEAR, para compor o Conselho Municipal de Contribuintes, disciplinado pela Lei Complementar nº 632, de 30 de março de 2007, com 
as atribuições nela previstas, pelo período de 02 (dois) anos, a partir de 10 de junho de 2020:

THIAGO PAMPLONA DA SILVA MULLER e AMARILDO NAZÁRIO, representantes titular e suplente, respectivamente, indicados pela Asso-
ciação das Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Empreendedores Individuais – AMPE, em substituição a AMARILDO NAZÁRIO e 
ROSANE MAÇANEIRO, nomeados pela Portaria nº 22.613, de 15 de fevereiro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 16 de junho de 2020.

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal
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EXTRATO CONTRATO Nº 133/2020
Publicação Nº 2527145

EXTRATO – CONTRATO Nº. 133/2020

PARTES: MUNICÍPIO DE BLUMENAU E A CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE DIAGNÓSTICOS 
LTDA.

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção de equipamento de testes genéticos de doenças (GENEXPERT 
– Número de Série: 808334) - Laboratório Municipal de Blumenau - SEMUS.

PROCESSO: Processo de Inexigibilidade nº 09-019/2020.

PRAZO: O prazo do presente contrato terá sua vigência pelo período de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato.

VALOR: O valor total dos serviços descritos na cláusula primeira deste contrato será de R$ 18.407,00 (dezoito mil, quatrocentos e sete 
reais)..

DATA DE ASSINATURA: 22 de maio de 2020.

TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2020
Publicação Nº 2527146

MUNICÍPIO DE BLUMENAU
TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução da ampliação e reforma de edificação do imóvel que abriga o Ambulatório 
Geral Mário Jorge Vieira (A.G. Fortaleza), conforme especificações constantes neste edital - FMS/SEMUS. ABERTURA DOS ENVELOPES: dia 
03 de julho de 2020 às 09:00 horas. EDITAL COMPLETO, sem custas via e-mail: licitacoes@blumenau.sc.gov.br e/ou site oficial do Município 
http://www.blumenau.sc.gov.br/transparencia. Base Legal: Lei nº 8.666/93 e alterações, Lei Complementar nº 123/06 e alteração. Blume-
nau, 16/06/2020. ANDERSON ROSA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2020
Publicação Nº 2527152

MUNICIPIO DE BLUMENAU - PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2020
Objeto: Registro de Preços - Contratação de empresa para realização de exames de detecção de coronavírus 2019 (SARS-COV- 2), utilizando 
a técnica “RT PCR TEMPO REAL sars-CoV-2", em amostras respiratórias de pacientes com sinais e sintomas da infecção por COVID-19 - pelo 
período de 03 (três) meses - FMS/SEMUS. Entrega e protocolo dos envelopes: dia 24 de junho de 2020, até às 14h00min. Início da ses-
são: dia 24 de junho de 2020, às 14h30min. Edital completo: via e-mail: flavioaraujo@blumenau.sc.gov.br e/ou no site oficial do município 
http://www.blumenau.sc.gov.br/portal transparência. Base Legal: Decretos Municipais nº 7106/02 e 7732/04, Lei Federal: nº 10.520/02, 
13.979/20, subsidiariamente Lei nº 8.666/93 e alterações. Lei Complementar nº 123/2006 e alterações. Blumenau, 16/06/2020 – Anderson 
Rosa – Secretário Municipal de Administração.

http://www.blumenau.sc.gov.br/transparencia
mailto:flavioaraujo@blumenau.sc.gov.br
http://www.blumenau.sc.gov.br/portal%20transparência
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ATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Nº 785
Publicação Nº 2527157

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU 
             SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEDEAD 

 

 

 
ATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NÚMERO 785 

 
 

 ANDERSON ROSA, Secretário Municipal de 
Administração, no exercício das atribuições que lhe confere o Decreto 
Municipal nº 9.964, de 29 de abril de 2013 e, com base nos artigos 24, 
25 e 26, da Lei Complementar nº 661, de 28 de novembro de 2007 e, 
artigos 71, 72 e 73, da Lei Complementar nº 662, de 28 de novembro de 
2007, resolve: 

 
 
 
CONCEDER PROMOÇÃO HORIZONTAL 
 
  
Aos servidores públicos municipais 

estáveis, integrantes dos Grupos Ocupacionais Especialista, Técnico, 
Funcional e Operacional: 
 

PORTARIA NOME DO SERVIDOR CARGO GOC PADRÃO A PARTIR 
      

34.789/2020 ACASSIA DANIELY FARIA NEVES Professor - 40 Horas (QP) GE C 01.05.2020 

34.789/2020 ADELINA SEVERNINI ANTUNES DA SILVA Professor - 40 Horas (QP) GE B 01.05.2020 

34.789/2020 ADRIANA ANESI Coordenador Pedagógico (40H) GE E 01.05.2020 

34.789/2020 ADRIANA PATRICIA FERMIANO Coordenador Pedagógico (40H) GE F 01.05.2020 

34.789/2020 ADRIEL ROWE Médico - 40 Horas GE C 01.05.2020 

34.789/2020 ALETHEIA FERNANDA B. DE MELLO GROMANN Técnico em Higiene Dental GT B 01.05.2020 

34.789/2020 ALINE BEHRING PEREIRA Professor - 40 Horas (QP) GE C 01.05.2020 

34.789/2020 AMALIA MARIA BOELTER Professor - 20 Horas (QP) GE I 01.05.2020 

34.789/2020 AMANDA FENILLI MENDES Fonoaudiólogo GE C 01.05.2020 

34.789/2020 ANA CLAUDIA BRAUNS DE PINHO Agente Administrativo GF B 01.05.2020 

34.789/2020 ANA DA SILVA Técnico em Enfermagem GT C 01.05.2020 

34.789/2020 ANA PAULA HORDINA PERSUHN Professor - 40 Horas (QP) GE D 01.05.2020 

34.789/2020 ANA PRISCILA DE OLIVEIRA BENITES Psicólogo GE E 01.05.2020 

34.789/2020 ANDREA GOIS DE MATOS Professor - 40 Horas (QP) GE D 01.05.2020 

34.789/2020 ANDRESA APARECIDA BATISTA Agente Administrativo GF B 01.05.2020 

34.789/2020 ANDRESA DINA DOS SANTOS ALTINI Professor - 20 Horas (QP) GE B 01.05.2020 

34.789/2020 ANDRESSA LUEDERS TOMIO Professor - 40 Horas (QP) GE D 01.05.2020 

34.789/2020 BARBARA WEHMUTH RAULINO Psicólogo GE B 01.05.2020 

34.789/2020 BEATRIZ INES BERNER DEGGAU Professor - 20 Horas (QP) GE K 01.05.2020 

34.789/2020 BERNADETE NICOLETTI Professor - 40 Horas (QP) GE B 01.05.2020 

34.789/2020 BRUNA SACK Cirurgião Dentista - 20 Horas GE F 01.05.2020 

34.789/2020 BRUNA SUELLEN PEREIRA Professor - 20 Horas (QP) GE B 01.05.2020 

34.789/2020 BRUNO LEITE Agente Administrativo GF C 01.05.2020 

34.789/2020 CAMILA DA COSTA GONCALVES Professor - 20 Horas (QP) GE B 01.05.2020 

34.789/2020 CARLA KLEMZ ROSEMANN Professor - 20 Horas (QP) GE F 01.05.2020 

34.789/2020 CARMEN BREXI Técnico em Enfermagem GT B 01.05.2020 

34.789/2020 CATARINE CORREA Agente Administrativo GF C 01.05.2020 

34.789/2020 CATIA REGINA TEODORO Professor - 40 Horas (QP) GE D 01.05.2020 

34.789/2020 CLAODENIR COVATTI Professor - 40 Horas (QP) GE K 01.05.2020 

34.789/2020 CLAUDIA CRISTINA CRISTELLI Agente Administrativo GF F 01.05.2020 

34.789/2020 CLAUDIA ISABELLE RAMOS ANTUNES Técnico em Enfermagem GT B 01.05.2020 

34.789/2020 CLAUDIA REGINA HEGEN BUTTEI Técnico em Enfermagem GT H 01.05.2020 
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34.789/2020 CLAUDIA RODRIGUES Agente Comunitário de Saúde GF C 01.05.2020 

34.789/2020 CLAUDIO MAFEZOLI Motorista GO C 01.05.2020 

34.789/2020 CLEIDIANE SOUZA DE OLIVEIRA Agente Comunitário de Saúde GF E 01.05.2020 

34.789/2020 CLENIRA FERNANDES CARDOSO Cozinheiro GO B 01.05.2020 

34.789/2020 CRISTIANA NEUHAUS Técnico em Enfermagem GT E 01.05.2020 

34.789/2020 CRISTIANE GALLASSINI Auxiliar de Consult. Dentário GF C 01.05.2020 

34.789/2020 CRISTINA TRINDADE PORTO Médico - 20 Horas GE I 01.05.2020 

34.789/2020 DANIEL DANTAS FERNANDES Professor - 20 Horas (QP) GE D 01.05.2020 

34.789/2020 DANIELLE DELLA GIUSTINA BOHRINGER Professor - 40 Horas (QP) GE C 01.05.2020 

34.789/2020 DANUBIA LORBIESKI Professor - 20 Horas (QP) GE B 01.05.2020 

34.789/2020 DEISI MARIA SEDREZ THEISS Assistente Social GE F 01.05.2020 

34.789/2020 DEIZE ADRIANA HILLESHEIM Coordenador Pedagógico (40H) GE F 01.05.2020 

34.789/2020 DENISE APARECIDA NARDELLI LEITE Professor - 40 Horas (QP) GE C 01.05.2020 

34.789/2020 DENISE CRISTINA VARGAS WOLFF Técnico em Enfermagem GT E 01.05.2020 

34.789/2020 DENISE GRIPA Agente Administrativo GF E 01.05.2020 

34.789/2020 DENISE MENDONCA MATTOS BASPINO ARIAS Médico - 15 Horas GE I 01.05.2020 

34.789/2020 ELAINE CRISTINA BROERING RIBEIRO Professor - 20 Horas (QP) GE B 01.05.2020 

34.789/2020 ELAINE MARIA FREIBERGER Agente Administrativo GF E 01.05.2020 

34.789/2020 ELIANE CRISTINA ANDRADE DA SILVA CAMPITE Agente Administrativo GF C 01.05.2020 

34.789/2020 ELIANE DE OLIVEIRA SEUBERT Professor - 40 Horas (QP) GE D 01.05.2020 

34.789/2020 ELISABETE DIAS Professor - 20 Horas (QP) GE B 01.05.2020 

34.789/2020 ETTORE CORREA DE ALMEIDA Agente Administrativo GF C 01.05.2020 

34.789/2020 FABIANA DOS SANTOS MUELLER Professor - 40 Horas (QP) GE D 01.05.2020 

34.789/2020 FABIANO SILVERIO VERSIANI Agente de Vigilância GO C 01.05.2020 

34.789/2020 GABRIELA ROSA DOS SANTOS AMORIM Professor - 40 Horas (QP) GE B 01.05.2020 

34.789/2020 GILSON SEBASTIAO SILVA Agente Administrativo GF B 01.05.2020 

34.789/2020 GISELE MELO ONOFRE Agente Comunitário de Saúde GF C 01.05.2020 

34.789/2020 GISLIANE TAIS NUNES Professor - 40 Horas (QP) GE B 01.05.2020 

34.789/2020 GLORIA MARIA CUSTODIO Cirurgião Dentista - 20 Horas GE B 01.05.2020 

34.789/2020 GRAZIELA VALLE SCHULTZ Analista de Políticas Públicas GE D 01.05.2020 

34.789/2020 GUILHERME AUGUSTO BACHMANN Agente de Defesa Civil GF B 01.05.2020 

34.789/2020 HELOISA CASTANHEIRA Agente Administrativo GF C 01.05.2020 

34.789/2020 HILDA DE FATIMA PAULO BALDIN Cozinheiro GO C 01.05.2020 

34.789/2020 ISABEL GELATTI MUELLER Cozinheiro GO C 01.05.2020 

34.789/2020 IVANI RONCATO Enfermeiro GE G 01.05.2020 

34.789/2020 IVONE MODKOWSKI INACIO Servente de Serviços Gerais GO F 01.05.2020 

34.789/2020 JADENA GABRIELA SASSE CASTANHO Fonoaudiólogo GE D 01.05.2020 

34.789/2020 JANAINA CARDOSO SCHMIDT Técnico em Enfermagem GT C 01.05.2020 

34.789/2020 JANAINA EBERLE MACHADO Agente Administrativo GF E 01.05.2020 

34.789/2020 JANE ELISA CALZADO DA ROCHA Professor - 40 Horas (QP) GE C 01.05.2020 

34.789/2020 JANETE TERESINHA GADONSKI Agente Administrativo GF B 01.05.2020 

34.789/2020 JANICE APARECIDA SOUZA Agente Comunitário de Saúde GF C 01.05.2020 

34.789/2020 JAQUELINE DA ROCHA Professor - 40 Horas (QP) GE D 01.05.2020 

34.789/2020 JAQUELINE PEIXER Professor - 20 Horas (QP) GE B 01.05.2020 

34.789/2020 JAQUELINE SUSAN MACHADO Agente Administrativo GF C 01.05.2020 

34.789/2020 JERUSA ZIMMERMANN RINCO Educador - Magist./Pedagogia GF G 01.05.2020 

34.789/2020 JESSICA CORDEIRO RAMOS Agente Comunitário de Saúde GF C 01.05.2020 

34.789/2020 JOAO PAULO DA SILVA Agente Administrativo GF B 01.05.2020 

34.789/2020 JOICE DARLENE SILVA DA ROSA Professor - 40 Horas (QP) GE B 01.05.2020 

34.789/2020 JOICE DE SOUZA MORAES Técnico em Enfermagem GT C 01.05.2020 

34.789/2020 JOLVANE AMORIM DA SILVA Analista de Políticas Públicas GE C 01.05.2020 
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34.789/2020 JONAS RUTHZATZ Fiscal do Meio Ambiente GF K 01.05.2020 

34.789/2020 JOSE VALDIR FENERICH Agente de Vigilância GO F 01.05.2020 

34.789/2020 JOSIANE EBLE Agente Administrativo GF E 01.05.2020 

34.789/2020 JOYCE C. HOCHHEIM SCHLICKMAM Coordenador Pedagógico (40H) GE F 01.05.2020 

34.789/2020 JOYCE HELENA DA SILVA Professor - 40 Horas (QP) GE D 01.05.2020 

34.789/2020 JULIANE PRESTES DE OLIVEIRA Professor - 40 Horas (QP) GE B 01.05.2020 

34.789/2020 KARLA ANDREIA DREWS Engenheiro de Alimentos GE M 01.05.2020 

34.789/2020 KATIA VARGAS SOARES Professor - 40 Horas (QP) GE B 01.05.2020 

34.789/2020 LEILA CASSIA DA SILVA NASCIMENTO Educador Social GF B 01.05.2020 

34.789/2020 LETICIA LUEDERS Professor - 20 Horas (QP) GE B 01.05.2020 

34.789/2020 LUCINDA RICHARTZ MILBRATZ Professor - 40 Horas (QP) GE D 01.05.2020 

34.789/2020 LUIZA ANTUNES WEHMUTH VICENTE Analista de Informática GE E 01.05.2020 

34.789/2020 LUZIA JACINTA FISTAROL SOARES Professor - 40 Horas (QP) GE B 01.05.2020 

34.789/2020 MAGALI MARTINS BLASIUS SEUBERT Professor - 40 Horas (QP) GE D 01.05.2020 

34.789/2020 MARCELA CAROLINA DE ALMEIDA RESENDE Enfermeiro GE B 01.05.2020 

34.789/2020 MARCIO ALEXANDRE LOURENCO DE LIMA Professor - 20 Horas (QP) GE C 01.05.2020 

34.789/2020 MARIA APARECIDA CECHET Auxiliar de Enfermagem GF K 01.05.2020 

34.789/2020 MARIA HELOISA CUSTODIO Agente de Combate às Endemias GF C 01.05.2020 

34.789/2020 MARIA JOSE VIEIRA DE OLIVEIRA CANDIDO Cozinheiro GO C 01.05.2020 

34.789/2020 MARIA MERCEDES FARIAS LUTTKE Assistente Social GE D 01.05.2020 

34.789/2020 MARIA PEREIRA DA SILVA Professor - 40 Horas (QP) GE D 01.05.2020 

34.789/2020 MARILENE BARNI Agente Administrativo GF M 01.05.2020 

34.789/2020 MARILI ALAIDE SCHNAIDER Professor - 40 Horas (QP) GE D 01.05.2020 

34.789/2020 MARILISE TRIBESS NAZARIO Agente Administrativo GF E 01.05.2020 

34.789/2020 MARINELA GRAHL PASQUAL Professor - 40 Horas (QP) GE D 01.05.2020 

34.789/2020 MARISA MARLENE MAFRA Professor - 40 Horas (QP) GE C 01.05.2020 

34.789/2020 MAYARA SCHRAMM Professor - 40 Horas (QP) GE D 01.05.2020 

34.789/2020 MIRYAN BOMFIM RAMOS Professor - 40 Horas (QP) GE C 01.05.2020 

34.789/2020 MONICA PRISCILA FERREIRA Professor - 20 Horas (QP) GE B 01.05.2020 

34.789/2020 NADIA FAVERO BIZ Professor - 40 Horas (QP) GE D 01.05.2020 

34.789/2020 NELSON CRISTOVAO Agente Administrativo GF F 01.05.2020 

34.789/2020 NILCE STANGE Agente Administrativo GF C 01.05.2020 

34.789/2020 NILO VALTER CIRICO Agente de Zeladoria GO F 01.05.2020 

34.789/2020 NISAEL DOS SANTOS JUNIOR Técnico em Informática GT C 01.05.2020 

34.789/2020 PAMELA STARAUCHECK Agente Comunitário de Saúde GF C 01.05.2020 

34.789/2020 PATRICIA KALINE GONCALVES DE CARVALHO Professor - 20 Horas (QP) GE B 01.05.2020 

34.789/2020 PATRICIA KATH Professor - 40 Horas (QP) GE D 01.05.2020 

34.789/2020 PATRICIA PETERS Professor - 40 Horas (QP) GE D 01.05.2020 

34.789/2020 PATRICIA PORTO VILLAS BOAS Professor - 40 Horas (QP) GE B 01.05.2020 

34.789/2020 PATRICIA SILVA ROYER Técnico em Enfermagem GT D 01.05.2020 

34.789/2020 RAFAEL KRUEGER Técnico em Enfermagem GT C 01.05.2020 

34.789/2020 RAFAELA ELISA MACHADO BAUMANN Agente Administrativo GF E 01.05.2020 

34.789/2020 RAQUEL FERREIRA RIBEIRO Professor - 40 Horas (QP) GE C 01.05.2020 

34.789/2020 REGIANE CARLA OLIVEIRA Agente Comunitário de Saúde GF C 01.05.2020 

34.789/2020 REGINA SCHMITZ CARVALHO Professor - 40 Horas (QP) GE C 01.05.2020 

34.789/2020 REINALDO CESAR GUIMARAES Professor - 40 Horas (QP) GE K 01.05.2020 

34.789/2020 RENATA LINHARES DOS SANTOS Coordenador Pedagógico (40H) GE D 01.05.2020 

34.789/2020 RICARDO FERNANDO ESTOFELE Agente Administrativo GF E 01.05.2020 

34.789/2020 RICARDO THOME DA SILVA Professor - 40 Horas (QP) GE D 01.05.2020 

34.789/2020 RITA MARISA MULLER Agente Administrativo GF E 01.05.2020 

34.789/2020 ROBERTO CESAR BENTO Agente Comunitário de Saúde GF E 01.05.2020 
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34.789/2020 ROMERO JOSE DOS SANTOS Professor - 20 Horas (QP) GE B 01.05.2020 

34.789/2020 ROSELI SEVEGNANI DA SILVA Professor - 40 Horas (QP) GE C 01.05.2020 

34.789/2020 ROSEMERI APARECIDA DA COSTA Professor - 40 Horas (QP) GE C 01.05.2020 

34.789/2020 ROSEMERI DE DEUS Professor - 40 Horas (QP) GE B 01.05.2020 

34.789/2020 ROSEMERI LUZIA PIRES DE ANDRADE Monitor de Área Azul GF F 01.05.2020 

34.789/2020 ROSIMEIRE SILVA DE OLIVEIRA Cozinheiro GO B 01.05.2020 

34.789/2020 ROSINETE MAUERWERK Professor - 40 Horas (QP) GE D 01.05.2020 

34.789/2020 ROZANGELA TEREZINHA MATIOLA Professor - 40 Horas (QP) GE D 01.05.2020 

34.789/2020 RUBENS MONTIBELLER Fiscal de Obras e Posturas GF M 01.05.2020 

34.789/2020 RUBENS ROBERTO PEREIRA Agente de Vigilância GO F 01.05.2020 

34.789/2020 RUBIA GEISER Coordenador Pedagógico (40H) GE B 01.05.2020 

34.789/2020 RUTE DIAS LUCAS Agente Comunitário de Saúde GF B 01.05.2020 

34.789/2020 SAMIRA RAQUEL DE FARIAS WACKERNAGEL Fonoaudiólogo GE E 01.05.2020 

34.789/2020 SANDRA FLATAU Agente Administrativo GF E 01.05.2020 

34.789/2020 SELMA CORREIA DA COSTA BENITEZ Coordenador Pedagógico (40H) GE B 01.05.2020 

34.789/2020 SHAIANE HONORIO Agente Administrativo GF C 01.05.2020 

34.789/2020 SHAIANNE DANIELE DE OLIVEIRA Professor - 40 Horas (QP) GE D 01.05.2020 

34.789/2020 SHARLENE LUCIANE ESKELSEN Agente Comunitário de Saúde GF C 01.05.2020 

34.789/2020 SHEILA BROSSMANN MULLER Professor - 20 Horas (QP) GE G 01.05.2020 

34.789/2020 SHENYA NATTULA RAMOS XAVIER Analista de Políticas Públicas GE D 01.05.2020 

34.789/2020 SILVANA HEINZEN Agente Comunitário de Saúde GF C 01.05.2020 

34.789/2020 SILVIO OECHSLER Motorista GO F 01.05.2020 

34.789/2020 SIMEIA LUCIANE DE OLIVEIRA MARTINS Professor - 40 Horas (QP) GE C 01.05.2020 

34.789/2020 SIMONE DE SOUZA SCHUCH Cozinheiro GO B 01.05.2020 

34.789/2020 SOLANGE KISTNER PEREIRA Professor - 40 Horas (QP) GE D 01.05.2020 

34.789/2020 SOLEIDE BATISTA GOMES Coordenador Pedagógico (40H) GE F 01.05.2020 

34.789/2020 SONIA CIPRIANI Educador - Ensino Médio GF K 01.05.2020 

34.789/2020 SONIA ENEDINA PETTERS DE QUADROS Professor - 20 Horas (QP) GE B 01.05.2020 

34.789/2020 SUELY LAMIN Agente Comunitário de Saúde GF C 01.05.2020 

34.789/2020 TAISA ALDANEI PEREIRA DOS SANTOS Assistente Social GE C 01.05.2020 

34.789/2020 TALITA TRINDADE PEREIRA Professor - 20 Horas (QP) GE B 01.05.2020 

34.789/2020 TANIA APARECIDA STUPP PAZ Professor - 20 Horas (QP) GE F 01.05.2020 

34.789/2020 TANIA MARY SWAROWSKY KNECHT Professor - 20 Horas (QP) GE B 01.05.2020 

34.789/2020 TANIA XAVIER DE QUADROS LANSER Educador Social GF D 01.05.2020 

34.789/2020 TATIANY GARBELLINI BAMINGER Agente Administrativo GF B 01.05.2020 

34.789/2020 TIAGO MARCEL HOFFMANN Técnico em Informática GT C 01.05.2020 

34.789/2020 VELIDIANE CRISTIANE BAIERLE SERAFINI Engenheiro Civil GE D 01.05.2020 

34.789/2020 VERA LUCIA BORGES Coordenador Pedagógico (40H) GE B 01.05.2020 

34.789/2020 VERGINIA DE FATIMA ROSA Professor - 40 Horas (QP) GE D 01.05.2020 

34.789/2020 VIVIANI CHEILA FLORENTINO PASSOLD Técnico em Enfermagem GT B 01.05.2020 

34.789/2020 WALESKA ALEXANDRA COMIOTTO Enfermeiro GE G 01.05.2020 

34.789/2020 WANESSA DA SILVA PAMPLONA SOARES Agente Administrativo GF B 01.05.2020 

34.789/2020 ZELIA PIASSA DA SILVA SANTOS Agente Administrativo GF K 01.05.2020 
 
 
Blumenau, 10 de junho de 2020. 
 
 
 
 
               ANDERSON ROSA 
         Secretário Municipal de Administração 
                                      (REPUBLICADO POR INCORREÇÃO) 
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PORTARIA SEURB Nº 05/2020
Publicação Nº 2527160

PORTARIA SEURB N. 05, DE 17 DE JUNHO DE 2020.

DESIGNA O SERVIDOR ALEXANDRE LINHARES BROLLO, ENGENHEIRO CIVIL, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DO CON-
TRATO Nº 132/2020, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO URBANA E A EMPRESA ECOSYSTEM 
SERVIÇOS URBANOS LTDA.

MICHAEL RAUL SCHNEIDER, Secretário Municipal de Conservação e Manutenção Urbana do Município de Blumenau, no uso das atribuições, 
e com fundamento no art. 58, III c/c art. 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como no § 3º, do art. 7º do Decreto 
Municipal nº 9.365, de 05 de abril de 2011, resolve:

DESIGNAR o servidor público municipal Alexandre Linhares Brollo, engenheiro civil, matrícula nº 229247, para acompanhar e fiscalizar a 
execução do Contrato nº 132/2020, firmado entre a Secretaria Municipal de Conservação e Manutenção Urbana e a empresa Ecosystem 
Serviços Urbanos LTDA, CNPJ nº 03.682.232/0001-65, que tem por objeto a contratação de empresa para prestação dos serviços de MANU-
TENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS (serviços de manutenção e conservação de jardins e áreas públicas, compreendendo plantio e 
replantio de flores) conforme o memorial descritivo/projeto básico, pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com os serviços delineados 
nos anexos I e II – LOTE 03 - SEURB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 17 de junho de 2020.

MICHAEL RAUL SCHNEIDER
Secretário Municipal de Conservação e Manutenção Urbana

PORTARIA SEURB Nº 06/2020
Publicação Nº 2527163

PORTARIA SEURB N. 06, DE 17 DE JUNHO DE 2020.

DESIGNA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DE CONTRATO.

MICHAEL RAUL SCHNEIDER, Secretário Municipal de Conservação e Manutenção Urbana do Município de Blumenau, no uso das atribuições, 
e com fundamento no art. 58, III c/c art. 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como no § 3º, do art. 7º do Decreto 
Municipal nº 9.365, de 05 de abril de 2011, resolve:

DESIGNAR os servidores públicos municipais para exercer a função de fiscal do Contrato nº 130/2020, firmado entre a Secretaria Municipal 
de Conservação e Manutenção Urbana e a empresa Ecosystem Serviços Urbanos LTDA, CNPJ nº 03.682.232/0001-65, que tem por objeto 
a contratação de empresa para prestação dos serviços de LIMPEZA PÚBLICA (serviços de limpeza urbana compreendendo serviços de var-
rição, serviços de capina mecanizada em logradouros públicos e serviços de roçada manual com utilização de roçadeira costal) conforme 
o memorial descritivo/projeto básico, pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com os serviços delineados nos anexos I e II – LOTE 
01 - SEURB.

VALDECI DUTRA, engenheiro civil, matrícula nº 216690, para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato nº 130/2020.

LUIZ FERNANDO SUPIS, engenheiro civil, matrícula nº 186015, para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato nº 130/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 17 de junho de 2020.

MICHAEL RAUL SCHNEIDER
Secretário Municipal de Conservação e Manutenção Urbana

PORTARIA SEURB Nº 07/2020
Publicação Nº 2527167

PORTARIA SEURB N. 07, DE 17 DE JUNHO DE 2020.

DESIGNA O SERVIDOR ALEXANDRE LINHARES BROLLO, ENGENHEIRO CIVIL, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DO CON-
TRATO Nº 131/2020, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO URBANA E A EMPRESA EMPREI-
TEIRA KJ LTDA EPP.

MICHAEL RAUL SCHNEIDER, Secretário Municipal de Conservação e Manutenção Urbana do Município de Blumenau, no uso das atribuições, 
e com fundamento no art. 58, III c/c art. 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como no § 3º, do art. 7º do Decreto 
Municipal nº 9.365, de 05 de abril de 2011, resolve:

DESIGNAR o servidor público municipal Alexandre Linhares Brollo, engenheiro civil, matrícula nº 229247, para acompanhar e fiscalizar a 
execução do Contrato nº 131/2020, firmado entre a Secretaria Municipal de Conservação e Manutenção Urbana e a empresa Empreiteira KJ 
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LTDA EPP, CNPJ nº 15.004.025/0001-30, que tem por objeto a contratação de empresa para prestação dos serviços de LIMPEZA COMPUL-
SÓRIA EM TERRENOS PARTICULARES CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 1128, DE 10 DE JULHO DE 2017 (serviços de roçada manual 
com utilização de roçadeira manual) conforme o memorial descritivo/projeto básico, pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com os 
serviços delineados nos anexos I e II – LOTE 02 - SEURB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 17 de junho de 2020.

MICHAEL RAUL SCHNEIDER
Secretário Municipal de Conservação e Manutenção Urbana

CONCORRÊNCIA Nº 03-2201/2020 - SAMAE
Publicação Nº 2527170

Concorrência 03-2201/2020

OBJETO: Contratação de empresa para Execução das Redes de Interligação e Estruturas Acessórias do Reservatório Itoupavazinha (R9-C) 
– Contrato de Financiamento n.º 0425532/2014 – CEF – Programa Saneamento para Todos – Operações com Estados, Municípios e Distrito 
Federal. ENTREGA ENVELOPES: até o dia 28 de julho de 2020, às 08h:30m. ABERTURA ENVELOPES: dia 28 de julho de 2020, às 09:00h. 
EDITAL COMPLETO: sem custas site oficial do município (www.blumenau.sc.gov.br); e-mail: karlakaestner@samae.com.br Contato: (47) 
3331-8422 ou marcelofileti@samae.com.br. - Contato (47) 3331-8421 – Anexos do Edital disponíveis no link: https://drive.google.com/
open?id=1kDWzVS996U_22AyOhXQuvM57mWmbW-cP
OBS: A EMPRESA QUE OBTER O EDITAL DIRETAMENTE PELO SITE, SERÁ RESPONSÁVEL PELA CONSULTA DE EVENTUAIS ALTERAÇÕES/
INFORMAÇÕES PERTINENTES A ESTA LICITAÇÃO. BASE LEGAL: Lei n.º 8.666/93 e suas alterações e legislação complementar.

Conforme Decreto 12.589/2020 do Município de Blumenau – SC é obrigatório o uso de máscaras para acesso, permanência e circulação em 
repartições públicas.

Blumenau (SC), 18/06/2020

Michael Schneider
Diretor Presidente

http://www.blumenau.sc.gov.br
https://drive.google.com/open?id=1kDWzVS996U_22AyOhXQuvM57mWmbW-cP
https://drive.google.com/open?id=1kDWzVS996U_22AyOhXQuvM57mWmbW-cP
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EXTRATO Nº 209/2020 - FURB
Publicação Nº 2527172

 

 
 

 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 

 
Extrato nº. 209/2020 
 
PARTES:  FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
 E 
                  LABORSYS SISTEMAS DIAGNÓSTICOS COMÉRCIO LTDA 
 
OBJETO: Aquisição de materiais biológicos para uso em diversos setores da Universidade. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 108/2020 e Contrato nº 118/2020, firmado em 17 de 
junho de 2020.   
PREÇO: Pelo objeto contratado, a CONTRATANTE pagará o preço constante na tabela abaixo, de 
acordo com a proposta apresentada pela CONTRATADA: 

Item Código 
FURB Qtde. Und. Descrição do Item Marca  

Preço 
Unitário 
(em R$) 

Preço 
Total do 

Item 
 (em R$) 

1 35832 1 kit 
Kit creatinina JAFFE 400 testes / 
para uso em analisador bioquímico 
Roche Cobas C111. 

Roche 420,00 420,00 

2 35843 1 kit 

Kit padrão bioquimica PC 
ClinChem Multi 1 / para uso em 
analisador bioquímico Roche 
Cobas C111 / kit 20x5ml. 

Roche 2.200,00 2.200,00 

3 35844 1 kit 

Kit padrão bioquimica PC 
ClinChem Multi 2 / para uso em 
analisador bioquímico Roche 
Cobas C111 / kit 20x5ml. 

Roche 2.470,00 2.470,00 

4 35842 1 frascos 

Padrão bioquimica CFAS 
automação / para uso em 
analisador bioquímico Roche 
Cobas C111 / frasco de 30ml. 

Roche 54,00 54,00 

PAGAMENTO: O pagamento será realizado em até 28 (vinte e oito) dias consecutivos após a 
efetiva entrega (com descarga) do(s) produto(s) desde que estas sejam aprovados pela Gestão 
Contratual e sigam acompanhados da respectiva Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), através de depósito 
bancário (hipótese na qual a NF-e deverá conter os dados bancários da CONTRATADA) ou de boleto 
bancário (caso no qual tal documento deverá acompanhar a NF-e). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: Por se tratar de contratação imediata, este contrato terá início a partir da data 
de sua assinatura e encerramento vinculado ao término do respectivo exercício financeiro, em 
conformidade com o descrito no caput do artigo 57 da Lei Federal nº. 8.666/93. 
DATA: 18/06/2020. 
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EXTRATO Nº 210/2020 - FURB
Publicação Nº 2527176

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU

Extrato nº. 210/2020

PARTES: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU
E
BLUMOB CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA.

ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE,
TERMO ADITIVO Nº 002 AO CONTRATO Nº 011/2018

OBJETO: aquisição de passagens (vale transporte) para coletivo urbano municipal.

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 022/2018 e Contrato nº 011/2018 firmado em 15 de março de 2018.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA:
O prazo de vigência previsto na Cláusula Primeira do Contrato nº 011/2018, fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar de 15 de 
março de 2020 até 14 de março de 2021, totalizando 36 (trinta e seis) meses contratados.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO:
Pelo objeto contratado, a CONTRATANTE pagará o preço global de R$ 81.936,50 (Oitenta e um mil, novecentos e trinta e seis reais e cin-
quenta centavos), constante na tabela abaixo, de acordo com a comunicação realizada pela Agência Intermunicipal de Regulação do Médio 
Vale do Itajaí - AGIR:

Item Código do produto Tipo Descrição Preço unitário do vale 
transporte (R$)

Preço Total previsto a 
ser utilizado (R$)

01 30788 Vale Transporte

Despesas com aquisi-
ção de vale-transporte 
urbano para servidores 
da FURB - BLUMOB

4,30 81.936,50

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS:
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições previstas no Contrato de nº 011/2018 e aditivo nº 01, que não colidirem com o 
presente Termo Aditivo.

Blumenau (SC), 12 de março de 2020.
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Bom Jardim da Serra

Prefeitura

COMUNICADO - AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL (PDM) DE BOM JARDIM DA SERRA
Publicação Nº 2526494

COMUNICADO

“A Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra torna pública a realização da 2ª Audiência Pública do Plano Diretor Municipal (PDM) de 
Bom Jardim da Serra, a ser realizada on-line, através do link disponível no espaço virtual do Plano Diretor - http://pdmbomjardimdaserra.
evoluaambiental.com.br , no dia 01 de julho de 2020 às 13:30h.”

.
Bom Jardim da Serra (SC), 16 de junho de 2020

Bruna Macedo Olímpio
Secretária Municipal de Planejamento

COMUNICADO - LEITURA COMUNITÁRIA DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL (PDM) DE BOM JARDIM DA SERRA
Publicação Nº 2526496

COMUNICADO

“A Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra torna pública a realização do evento de Leitura Comunitária do Plano Diretor Municipal 
(PDM) de Bom Jardim da Serra, a ser realizada on-line, através do link disponível no espaço virtual do Plano Diretor - http://pdmbomjar-
dimdaserra.evoluaambiental.com.br , no dia 29 de junho de 2020 às 13:30h.”

Bom Jardim da Serra (SC), 16 de junho de 2020

Bruna Macedo Olímpio
Secretária Municipal de Planejamento

DL 04/2020 FMS
Publicação Nº 2526319

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2020
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06/2020
HOMOLOGAÇÃO 15/06/2020
CONTRATADO: FERNANDO DE MELLO, CPF 254.905.160-20
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Bom Jardim da Serra
VALOR DA DESPESA: R$ 16.800,00 (Dezesseis mil Oitocentos Reais)
FUNDAMENTO: Art. 24, X da Lei 8.666/93

Serginho Rodrigues de Oliveira
Prefeito Municipal

DL 15/2020
Publicação Nº 2526954

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15/2020
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 40/2020
HOMOLOGAÇÃO 17/06/2020
CONTRATADO: CONSORCIO INTER. SERRA CATARINENSE - CISAMA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA - SC
VALOR DA DESPESA: R$ 8.925,00 (Oito mil novecentos e vinte cinco Reais)
FUNDAMENTO: Art. 24, XXVI da Lei 8.666/93

Serginho Rodrigues de Oliveira
Prefeito Municipal
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 26/2020
Publicação Nº 2527200

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 26/2020
PARA OS APROVADOS NO EDITAL N° 001/2019 DE PROCESSO SELETIVO

O Prefeito Municipal de Bom Jardim da Serra, Serginho Rodrigues de Oliveira, no uso de suas atribuições legais, convoca os candidatos 
abaixo relacionados, aprovados no Edital n° 001/2019 de Processo Seletivo, realizado no dia 07 de Abril de 2019, para comparecer na Se-
cretaria Municipal de Administração/Setor de Recursos Humanos, na Rua Manoel Cecílio Ribeiro, n° 68, centro, Bom Jardim da Serra – SC, 
no período de 18/06/2020 a 24/06/2020, das 12h30 às 18h30, a fim de apresentar os documentos abaixo descritos.

O prazo para entrega de toda a documentação referente à contratação no setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bom 
Jardim da Serra, após a convocação, será de 05 (cinco) dias úteis. O não comparecimento e entrega da documentação dentro desse prazo 
acarretará na desclassificação do candidato, sendo que será convocado o próximo candidato classificado, seguindo a ordem final de classi-
ficação para o respectivo cargo, conforme item 10.9.1 do Edital nº 001/2019.

Caso o candidato admitido para assumir o cargo não preencha os requisitos para a posse, ou
por qualquer motivo, venha a desistir do mesmo, ou ainda não compareça para a escolha de vaga,
será convocado o próximo candidato classificado, seguindo a ordem final de classificação para o
respectivo cargo e o candidato será automaticamente desclassificado do certame conforme item 10.14 do Edital n° 001/2019.
Relação dos Convocados:
Cargo: Fiscal de Tributos

Nome N° Inscrição Data Nasc. Classificação

Boanerges Vieira De Medeiros Junior 1440409 30/11/1995 2º

Relação de Documentos para Admissão:
I – CPF;
II – Identidade;
III – Título de Eleitor;
IV – Comprovação da quitação eleitoral;
V- Carteira de Trabalho;
VI – Número do PIS/PASEP;
VII – Carteira de Reservista (Homens);
VIII – Comprovação da Habilitação Exigida (Diploma e Histórico);
IX- Carteira de registro do Órgão de Classe (conforme sua formação);
X – Atestado Médico Admissional (médico Trabalhista);
XI – 1 foto 3x4;
XII – Comprovação de dependentes;
XIII – Comprovação de Estado Civil;
XIV – Certidão Cível e Criminal (Estadual e Federal);
XV – Carteira de motorista (cargos onde for necessário)
XVI – Grupo sanguíneo;
XVII – Comprovação da não acumulação de cargos;
XVIII – Número de conta corrente;
XIX – Comprovante de Endereço; e
XX – Declaração de Bens.
Bom Jardim da Serra – SC, 17 de junho de 2020.

SERGINHO RODRIGUES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
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TP 09/2020
Publicação Nº 2526614

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA - SC  

1 
 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 39/2020 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N° 09/2020 

 

O MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DA SERRA, por intermédio do Prefeito Municipal, de seu 
Pregoeiro(a) e sua Equipe de Apoio, torna público que fará realizar às 13 horas do dia 03 
de Julho de 2020, horário de Brasília, licitação modalidade TOMADA DE PREÇO, cujo 
regime de execução é empreitada por preço unitário, na forma de julgamento Menor 
Preço Global da proposta, tendo por finalidade a qualificação de empresas e a seleção de 
propostas visando atingir o objetivo descrito no item n.1 do presente edital, e será 
realizada em conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21/06/93, e alterações 
posteriores, e ainda pelas condições estabelecidas neste Edital. 

1.DO OBJETO:  

TOMADA DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA DE 
RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO INTERTRAVADO DA RUA EMÍLIO RIBEIRO E O SERVIÇO DE 
MÃO-DE-OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DE PASSEIO DA 
RUA EMILIO RIBEIRO, NESTE MUNICÍPIO. 

2. DA RETIRADA DO EDITAL:  

Far-se-á de 2ª a 5ª feira, no Departamento de Licitações, no horário das 13:00h às 17:00h 
à Rua Manoel Cecílio Ribeiro, 68 centro Bom Jardim da Serra- SC, ou no site 
www.bomjardimdaserra.sc.gov.br, sem ônus. 

3. DO(S) PEDIDO(S) DE ESCLARECIMENTO(S):  

3.1 Esclarecimentos a respeito de dúvidas de caráter técnico e de interpretação dos 
termos do Edital deverão ser formalizados, obrigatoriamente, por escrito e endereçados 
ao Departamento de Compras e Licitações aos cuidados do Pregoeiro, em até 02 (dois) 
dias, antecedendo a data definida para a abertura da sessão;  

3.2 Impugnações ao ato convocatório deverá ser dirigida à Secretaria Municipal de 
Administração, aos cuidados do Pregoeiro(a), obrigatoriamente via Setor de Protocolo, 
acompanhada da comprovação de cópias autenticadas, do ato constitutivo do 
outorgante, do instrumento de procuração e do documento de identificação do 
outorgado, com antecedência de até 02 (dois) dias úteis da data da sessão pública de 
abertura.  

3.3 Outras informações pelo telefone: (49) 3232-0196 ou por e-mail: 
licitacao01@bomjardimdaserra.sc.gov.br 

4. DO(S) PRAZO(S):  
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4.1 De entrega/execução: 180 dias, após assinatura do contrato;  

4.2 Do Contrato ficam adstrito aos respectivos créditos orçamentários ano base 2020. A 
sua validade até 31/12/2020 a contar da(s) data(s) da(s) assinatura(s) de(os) contrato(s). 
O(s) contrato(s) pode (rão) ser firmada(s) entre as partes, por prazo(s), quantidade(s) 
menor que as licitadas, podendo atingir a sua quantidade total licitada; 

5. DO(S) PAGAMENTO(S):  

5.1 Será (ão) efetuado(s) a preço fixo, conforme quantidade produzida mensalmente, 
pago(s) em até 30 (trinta) dias, à vista da(s) nota(s) fiscal(is). 

5.2 O(s) pagamento(s), se processará (ão) após a efetivação dos procedimentos legais 
cabíveis e da comprovação de que foram atendidas as condições estabelecidas no 
Contrato, Proposta de Preços e demais documentos inerentes ao Processo.  

6. DA VALIDADE DA PROPOSTA:  

O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados 
da data limite para apresentação das propostas nesta licitação, sendo considerado 
automaticamente prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o término do 
processamento desta licitação. 

7. DOS RECURSOS FINANCEIROS:  

7.1 Os produtos e ou serviços, objeto desta licitação, serão adquiridos com recursos 
provisionados na(s) conta(s): do exercício do ano de 2020, dotação orçamentária: PM 
(185): 4.4.90.51.99.00.00.00 

8. DA PARTICIPAÇÃO:  

8.1 Poderão participar da presente licitação, empresas legalmente constituídas, que 
satisfaçam as condições do presente Edital de Tomada de Preços n. 09/2020;  

8.2 As empresas deverão participar isoladamente, não se permitindo consórcios;  

8.3 Não poderão participar, empresa que tenha sido declarada inidônea, ou que esteja 
cumprindo suspensão do direito de licitar ou contratar com Administração Pública;  

8.4 A participação na presente Licitação, enseja na aceitação plena das condições 
prescritas neste Edital e em seus anexos. 

9. DO CREDENCIAMENTO:  

9.1 Ficam a critério do Licitante se fazer representar ou não na sessão;  

9.2 O titular se investido de poderes, se fará representar, apresentando, cópias 
autenticadas do Ato Constitutivo/Contrato Social e da cédula de identidade, ou de outro 
documento reconhecido legalmente, que o identifique;  
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9.3 O Licitante se desejar, poderá também ser representado por preposto, devidamente 
credenciado, através de declaração ou instrumento procuratório, com firma reconhecida 
em cartório, acompanhado de cópias autenticadas da cédula de identidade do Outorgado 
e do Ato Constitutivo do Outorgante, conferindo poderes para formulação de lances e 
para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame; 

9.4 Nenhuma pessoa física ou jurídica poderá representar mais de um Licitante;  

9.5 O não comparecimento do titular e/ou do representante credenciado não enseja a 
INABILITAÇÃO, nem a DESCLASSIFICAÇÃO do Licitante;  

9.6 O Licitante que não se fizer representar, fica automaticamente impedido de participar 
da fase de competição com lances verbais e de se manifestar motivadamente sobre os 
atos da Administração, decaindo, em consequência, do direito de interpor recurso, 
inclusive para exercer o direito de favorecimento instituído pela LC 123/06, às ME's e 
EPP's;  

9.7 A ME ou a EPP que pretende se beneficiar do direito de preferência, instituído pela 
LC 123/06, deverá apresentar cópia da Certidão Simplificada expedida pela Junta 
Comercial do Estado da jurisdição competente, tanto para licitante com representante 
ou não.  

9.8 Declarar que, os sócio(s) e/ou proprietário(a) da empresa não são pessoas ligadas a 
integrantes do poder Municipal (Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores ou Servidores 
Municipais) por laço de matrimônio ou parentesco afim ou consanguíneo até o segundo 
grau, ainda, que, não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de 
órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 

9.9 Far-se-á o credenciamento, antecedendo a abertura dos envelopes, devendo a 
documentação pertinente, ser envelopada em separado dos demais documentos ou 
entregue em mão. 

10. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES  

Deverão ser entregues 02 envelopes separados, indevassáveis, lacrados em seus fechos, 
cada um deles com identificação clara do proponente referente à licitação, como segue:  

ENVELOPE N° 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA  

11. DA ENTREGA DOS ENVELOPES 

11.1 Os envelopes: n° 01 – Documentação de Habilitação e n° 02 – Proposta, poderão ser 
entregues no setor de licitações da Prefeitura, à Rua Manoel Cecílio Ribeiro, 68 Centro, 
Bom Jardim da Serra - SC, CEP 88.640-000, até às 13 horas do dia 03/07/2020.  
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11.2 Poderão também, sê-los remetidos em correspondência registrada, por sedex e/ou 
despachados por intermédio de empresas que prestam este tipo de serviço, hipóteses 
em que o Município não se responsabilizará por extravio ou atraso; 

11.3 Podem ainda, ser entregues pessoalmente ao Pregoeiro ou para um Membro da 
Equipe de Apoio, até a hora e dia marcado para abertura dos envelopes, não sendo 
admitida qualquer tolerância após o horário estabelecido para o início do certame.  

12. DA SOBRESCRIÇÃO DO ENVELOPE N° 01  

Sr (a). Pregoeiro (a)  

Empresa:  

Referente ao Edital de Tomada de Preços N° 09/2020 

Entrega até às 13 horas do dia 03 de julho de 2020 

Rua Manoel Cecílio Ribeiro, 68 Centro, Bom Jardim da Serra, SC, CEP 88.640-000  

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

12.1 DA REGULARIDADE JURÍDICA:  

15.1.1 A ME ou a EPP que pretende se beneficiar do direito de preferência, instituído pela 
LC 123/06, deverá apresentar cópia da Certidão Simplificada expedida pela Junta 
Comercial do Estado da jurisdição competente.  

12.1.2 Da Declaração que o(s) produto(s) a ser(em) entregue(s) ficará(ao) sob a inteira 
responsabilidade, até a entrega definitiva; que cumpre(m) plenamente as condições 
estabelecidas para efeito de habilitação, nos termos do disposto no inciso VII, do artigo 
4º da Lei 10.520/02; de que se enquadra ou não na condição de ME ou EPP, nos termos 
do art. 3º da LC 123/2006 e que não está inserida nas excludentes hipóteses do § 4º do 
artigo em comento, para fins do exercício do direito de favorecimento; 

12.2 DA REGULARIDADE FISCAL:  

12.2.1 Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal de origem da empresa;  

12.2.2 Prova de Regularidade com a Fazenda Federal (CONJUNTA);  

12.2.3 Prova de regularidade com a fazenda Estadual  

12.2.4 Prova de Regularidade com FGTS;  

12.2.5 Prova de regularidade junto a Justiça do Trabalho.  

12.2.6 Alvará de funcionamento da sede da proponente do ano corrente;  

12.2.7 Contrato Social e alterações se houver.  

12.2.8 Cópia do cartão CNPJ constando atividade pertinente ao objeto licitado  



18/06/2020 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 3174

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 139

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA - SC  

5 
 

12.2.9 Declaração de fatos impeditivos  

12.2.10 Declaração Concordância com as Condições Edital  

12.2.11 Termo de Renúncia de Recurso – opcional  

12.2.11 Declaração Conforme Art. 27, Inc. V, Lei 8.666/93 

12.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA 

12.3.1 Certidão Negativa de Falência ou concordata, expedida pelo Cartório distribuidor 
da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicilio da pessoa 
física, conforme Inciso II, do Artigo 31 da Lei Federal 8.666/93; 
12.3.2 Certidão Negativa de Protestos emitida pelo(s) Cartório(s) existente(s) na Comarca 
da sede da empresa; 

12.3.3 Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, já exigíveis e 
apresentados na forma da Lei Federal nº 6.404/76 e Lei Federal nº 10.406/2002, que 
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados monetariamente, quando 
encerrados há mais de três meses da data de apresentação da proposta, tomando como 
base a variação, ocorrida no período, do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA 
ou outro indicador que o venha substituir: 

12.3.4 Se necessária a atualização monetária do Balanço Patrimonial, deverá ser 
apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo 
correspondente, assinado pelo Contador. 

12.3.5 Comprovação de Capital Social Mínimo ou Patrimônio Líquido Mínimo exigido será 
igual ou superior a 10 % (dez por cento) do valor da proposta do proponente, conforme 
o parágrafo 3º do Artigo nº 31 da Lei Federal 8.666/93. 

12.4  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

12.4.1 Comprovante de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia – CREA com indicação do objeto social compatível com a presente licitação, 
contendo, obrigatoriamente, o registro dos responsáveis técnicos; 

12.4.2 Atestado de capacidade técnica-operacional devidamente registrado no CREA da 
região onde os serviços foram executados, acompanhados da respectiva certidão de 
Acervo Técnico – CAT, que comprove que a licitante tenha executado para órgão ou 
entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do 
Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, obras/serviços de características 
técnicas similares ou superiores; 

12.4.3 Demonstração de possuir a licitante em seu quadro permanente de pessoal, 
Engenheiro Civil, devidamente reconhecido pela entidade competente (CREA), 
detentores de Atestado de Responsabilidade Técnica por execução de obra ou serviço de 
características semelhantes e compatíveis às do objeto da licitação; 



18/06/2020 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 3174

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 140

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA - SC  

6 
 

12.4.3.1 Para comprovação do vínculo empregatício do engenheiro civil com a empresa 
licitante deverá ser apresentado cópia autenticada da CTPS, acompanhada dos últimos 
três recolhimento do FGTS ou contrato de Trabalho. Para dirigente da empresa, tal 
comprovação poderá ser feita através da cópia da Ata da Assembleia que investiu no 
cargo ou do Contrato Social; 

12.4.3.2 Estar acompanhada de no mínimo 01(um) atestado, fornecido por órgão ou 
entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do 
Distrito Federal, ou ainda, por empresas privadas, comprovando que o responsável 
técnico executou obras/serviços de características similares ou superiores, em nome do 
profissional; 

13. DA PROPOSTA:  

14. DA SOBRESCRIÇÃO DO ENVELOPE N° 02  

Sr (a). Pregoeiro (a)  

Empresa:  

Referente ao Edital de Tomada de Preços N° 09/2020 

Abertura às 13 horas do dia 03 de julho de 2020 

Rua Manoel Cecílio Ribeiro, 68 Centro, Bom Jardim da Serra, CEP 88.640-000  

PROPOSTA 

14.1 envelope 02 - PROPOSTA deverá conter a proposta propriamente dita, redigida em 
português, de forma clara e detalhada, sem emendas ou rasuras, devidamente datada, 
assinada ao seu final e rubricada nas demais folhas, contendo ainda:  

a) Razão social, endereço completo, nº do CNPJ/MF e nº da Inscrição Estadual ou 
Municipal da proponente;  

b) Número desta Tomada de Preços;  

c) Preço total da mão-de-obra empregada na execução do objeto cotado, grafado em 
algarismos numéricos e por extenso;  

d) Preço total dos materiais utilizados na obra; 

e) Preço global total para a execução completa do objeto cotado, grafado em algarismos 
numéricos e por extenso;  

f) Local, data, identificação e assinatura do representante legal da licitante.  

14.2 - Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, com duas casas 
decimais à direita da vírgula, praticados no último dia previsto para a entrega da 
proposta, sem previsão de encargos financeiros ou expectativa inflacionária.  
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14.3 - Nos preços finais deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, 
custos, despesas administrativas e operacionais, fretes, impostos, taxas e contribuições 
sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, trabalho em 
sábados, domingos e feriados ou em horário noturno, que eventualmente incidam sobre 
a execução do objeto da presente licitação.  

14.4 - Fica estabelecido em 60 (sessenta) dias o prazo de validade das propostas, o qual 
será contado a partir da data de sessão de abertura dos envelopes nº 02. Na contagem 
do prazo excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia de vencimento.  

14.5 - As propostas que tenham sido classificadas serão verificadas pela Comissão 
Permanente de Licitações para constatar a possibilidade de erros aritméticos nos cálculos 
e na soma. Os erros serão corrigidos pela Comissão da seguinte forma:  

a) Nos casos em que houver discrepância entre os valores grafados em algarismos 
numéricos e por extenso, o valor grafado por extenso prevalecerá;  

b) Nos casos em que houver uma discrepância entre o preço unitário e o valor total obtido 
pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário cotado deverá 
prevalecer;  

c) Nos casos em que houver discrepância entre o valor da soma de parcelas indicada na 
Proposta e o valor somado das mesmas parcelas (inclusive quanto à soma dos preços 
totais de materiais e mão-de-obra), prevalecerá o valor somado pela Comissão.  

14.5.1 - O preço global apresentado no texto da proposta da licitante será corrigido pela 
Comissão de acordo com o procedimento acima e será considerado para efeito de 
ordenação em relação às demais licitantes e como o valor a que se obriga o proponente. 

14.6. Prazo para conclusão dos serviços: conforme especificado no contrato, 180 dias 
consecutivos, podendo este ser prorrogado por igual período, sem reajustes financeiros. 

14.6.1. O prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado dentro da vigência do 
contrato, na forma prevista no artigo 57 da Lei n. 8.666/93. 

14.7. O valor proposto será fixo e irreajustável, ressalvado o disposto na alínea ‘d’ do 
inciso II do artigo 65 da Lei nº. 8666/93. Não haverá correção monetária. 

14.7 O preço máximo de aceitabilidade será determinado conforme o Inciso X do Artigo 
40 da Lei Federal 8.666/93, que não poderá ser superior a R$ 197.872,11 (Cento e 
noventa e sete Mil oitocentos setenta e dois reais e onze centavos).  

NOTAS  

• A certidão que não contar com validade expressa serão considerados válido por 
30 dias, contados da data da sua emissão, exceto as extraídas pela Internet.  
• Todas as cópias deverão estar autenticadas, exceto as extraídas pela Internet;  
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• Todos os documentos de Habilitação deverão ser inseridos no envelope nº 02; 
preferencialmente dispostos ordenadamente, numerados sequencialmente e rubricados 
pelo Licitante;  
• Toda a documentação de regularidade fiscal e contrato social com suas alterações 
e consolidação, poderá ser substituído pelo CRC atualizado desta instituição pública. 

15. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

15.1 – Envelopes nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

15.1.1. No dia, local e hora designados neste edital, na presença dos licitantes ou seus 
representantes legais que comparecerem e demais pessoas que quiserem assistir ao ato, 
a Comissão Permanente de Licitação iniciará os trabalhos, examinando os envelopes de 
nº 01 “Documentação de Habilitação” e de nº 02 “Proposta de Preços”, os quais serão 
rubricados pelos seus membros e licitantes ou seus representantes credenciados, para 
comprovarem que estão devidamente lacrados, procedendo a seguir a abertura do 
envelope n° 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO. 

15.1.2. O exame da Documentação será realizado na sessão de abertura, pela Comissão 
de Julgamento. Estando todos os prepostos das licitantes presentes, o resultado do 
julgamento da habilitação será por comunicação direta, caso contrário será publicado no 
Mural da Prefeitura, Protocolado na Câmara Municipal na data da expedição deste Edital 
para afixar em mural daquela Casa de Leis, Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado 
de Santa Catarina, Diário Oficial dos Municípios (DOM), e Diário Oficial Eletrônico Tribunal 
de Contas de Santa Catarina. abrindo-se o prazo recursal. 

15.1.3. Desta fase será lavrada ata circunstanciada a respeito, devendo toda e qualquer 
declaração constar obrigatoriamente da mesma, ficando sem direito de fazê-lo 
posteriormente, tanto as proponentes que não tiverem comparecido como os que, 
mesmo tendo comparecido, não consignarem em ata os seus protestos. 

15.1.4. Os envelopes nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS – das proponentes inabilitadas 
ficarão à disposição dos licitantes, pelo prazo de 15 (quinze) dias, após a publicação do 
resultado, junto à Comissão Permanente de Licitação, os quais serão devolvidos intactos 
mediante recibo. 

15.2 – Envelopes nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

15.2.1. Os envelopes n° 02 – PROPOSTA DE PREÇOS – das proponentes habilitadas serão 
abertos em momento subsequente à habilitação no mesmo local de abertura dos 
envelopes nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – pela Comissão Permanente de 
Licitação, desde que haja renúncia expressa de todos os proponentes de interposição de 
recursos de que trata o artigo 109, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 8.666/93. 

15.2.1.1. Havendo interposição de recurso, a nova data de abertura dos envelopes nº 02 
– PROPOSTA DE PREÇOS – será comunicada às proponentes por meio de publicação nos 
mesmos meios de comunicação que se deu na chamada descrita no item  
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15.2.1.2 após julgados os recursos e contra recursos interpostos ou decorrido o prazo 
sem interposição. 

16.2.2. As propostas contidas nos envelopes nº 02 “PROPOSTA DE PREÇOS” serão 
examinadas e rubricadas pelos membros da Comissão de Licitação, bem como pelas 
proponentes ou seus representantes presentes, procedendo-se a seguir a leitura dos 
preços. 

15.2.3. Desta fase será lavrada ata circunstanciada a respeito, devendo toda e qualquer 
declaração constar obrigatoriamente da mesma, ficando sem direito de fazê-lo 
posteriormente tanto as proponentes que não tiverem comparecido como os que, 
mesmo tendo comparecido, não consignarem em ata os seus protestos. 

15.3. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas desclassificadas, a 
Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação 
de nova documentação, ou de outras propostas, escoimadas das causas que ensejaram 
a inabilitação ou desclassificação. 

15.4 Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro declarará o 
vencedor, proporcionando, a seguir, a oportunidade aos Licitantes para que manifestem 
a intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta de manifestação, imediata e 
motivada, importará na decadência do direito de recurso por parte do Licitante, 
registrando na ata da Sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o 
registro de que todos os demais Licitantes ficaram intimados para, querendo, se 
manifestar sobre as razões do recurso no prazo de 03 dias, após o término do prazo do 
recorrente, proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo; 

15.5 A ausência do Licitante ou sua saída antes do término da Sessão Pública caracterizar-
se-á como renúncia ao direito de recorrer;  

15.6 Da Sessão Pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem 
prejuízo de outros, o registro dos Licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais 
apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação exigida para a 
habilitação e dos recursos interpostos, estes, em conformidade com as disposições do 
item acima; 

15.7 A Ata Circunstanciada deverá ser assinada pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e 
por todos os Licitantes presentes;  

15.8 Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data 
para a continuação dos trabalhos, devendo ficar intimados, no mesmo ato, os Licitantes 
presentes; 

 15.9 A bem dos serviços, o Pregoeiro, se julgarem conveniente, reserva-se do direito, de 
suspender a licitação, em qualquer uma das suas fases, para efetivar as análises 
indispensáveis e desenvolver as diligências que se fizerem necessárias, internamente, 
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condicionando a divulgação do resultado preliminar da etapa que estiver em julgamento, 
à conclusão dos serviços.  

16. DA ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇOS  

16.1. No julgamento das propostas classificadas por atender aos aspectos documentais 
explicitados no item “Envelope nº 01 – Documentação de Habilitação”, atendidas as 
condições prescritas neste edital, será adotado o critério de menor preço global, 
entendendo-se como tal o valor total das propostas, sendo a adjudicação efetuada a 
empresa. 

16.2. No caso de empate entre duas ou mais propostas o desempate se fará, 
obrigatoriamente, por sorteio, na reunião de abertura das propostas ou em ato público, 
para o qual todos os licitantes serão convocados, salvo os casos previstos na Lei 
Complementar 123/2006. 

16.3. Caso exista algum fato que impeça a participação de algum licitante ou o mesmo 
tenha sido declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, este 
será desclassificado do certame, sem prejuízo das sanções legais cabíveis. 

16.4. Serão desclassificadas as propostas que se adequarem a um dos seguintes 
requisitos: 

a) não atenderem às exigências do Edital; 

b) apresentarem valor global superior ao limite estabelecido na planilha orçamentária 
anexa a este Edital; 

c) utilizarem preços manifestamente inexequíveis. 

c1) Serão considerados inexequíveis os preços que não venham a ter demonstrado sua 
viabilidade por documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes 
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a 
execução do objeto do contrato, bem como aqueles que não atenderem ao disposto no 
Art. 48, inciso II, da Lei 8.666/93. 

16.5. As propostas que atenderem em sua essência aos requisitos do Edital mas 
possuírem erro de forma ou inconsistências serão verificadas quanto aos seguintes erros, 
os quais serão corrigidos pela Comissão, na forma indicada: 

a) discrepâncias entre os preços unitários e totais: prevalecerão os preços unitários e, 
havendo discordância entre os preços em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor 
por extenso; 

b) erros de transcrição das quantidades do projeto para a proposta: o produto será 
corrigido devidamente, mantendo-se como referência o preço unitário, corrigindo-se a 
quantidade e o preço total; 
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c) erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será 
retificado, mantendo-se como referência o preço unitário e a quantidade, corrigindo-se 
o produto; 

d) erro adição: será retificado conservando-se as parcelas e corrigindo-se o resultado; 

e) verificado em qualquer momento, até o término do contrato, incoerências ou 
divergências de qualquer natureza nas composições dos preços unitários dos serviços, 
será adotada a correção que resultar no menor valor. 

16.6. O valor total da proposta será ajustado em conformidade com os procedimentos 
mencionados no item anterior. O valor resultante constituirá no valor contratual. Se a 
licitante não aceitar as correções procedidas, sua proposta será rejeitada. 

16.7. Com exceção das alterações, entrelinhas ou rasuras feitas pela Comissão, 
necessárias para corrigir erros cometidos pelos licitantes, não serão aceitas propostas 
contendo borrões, emendas ou rasuras. 

16.8. As licitantes que apresentarem propostas que não atendem às condições desta 
Licitação que oferecem vantagens nela não previstas ou contenham preços excessivos 
(acima do limite do mercado) ou manifestamente inexequíveis, serão desclassificadas, 
conforme o Artigo 48 da Lei Federal 8.666/93. 

17. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO:  

17.1 Será (ão) inabilitado(s) o(s) Licitante(s) que não fornecer (em) todos os documentos 
exigidos ou se estiverem ilegalmente formalizados ou com vigência expirada, exceção 
feita às certidões pertinentes a regularidade fiscal de ME e/ou EPP;  

17.2 À ME ou EPP, que apresentar certidão de regularidade fiscal revelando qualquer 
restrição, fica assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, 
a critério da Administração, a contar da data da notificação declarando-a vencedora, para 
sanar a(s) falha(s) apontada(s);  

17.3 A não regularização no prazo designado, incorre na decadência do direito de 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, ficando 
facultado à Comissão, convocar a ME ou EPP remanescente mais bem classificada, se 
houver, observando-se a ordem e o limite de classificação; 

17.4 No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância dos documentos habilitatórios e sua validade jurídica, mediante 
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade 
e eficácia para fins de habilitação;  

17.5 Na hipótese de todos os Licitantes serem inabilitados, fica facultado à Comissão a 
aplicação das disposições do Art. 48 da Lei de Licitações.  

18. DA FISCALIZAÇÃO 
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18.1. Todos os serviços objeto desta licitação serão fiscalizados pelo Engenheiro Civil 
desta Prefeitura, com autoridade para exercer em nome da Prefeitura Municipal de Bom 
Jardim da Serra/SC toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização. 

18.2. A Fiscalização poderá determinar, a ônus da empresa licitante vencedora, a 
substituição dos equipamentos, serviços e materiais julgados deficientes ou não-
conformes com as especificações definidas em projeto, cabendo à licitante vencedora 
providenciar a troca dos mesmos no prazo máximo definido pela fiscalização, sem direito 
à extensão do prazo final de execução dos serviços. 

18.3. Compete à fiscalização da obra pelo Engenheiro Civil Responsável, entre outras 
atribuições: 

18.3.1. Verificar a conformidade da execução dos serviços com as normas especificadas 
em caderno de especificações técnicas, memoriais descritivos, plantas e planilhas 
orçamentárias e adequação dos procedimentos e materiais empregados à qualidade 
desejada para os serviços. 

18.3.2. Ordenar à licitante vencedora corrigir, refazer ou reconstruir as partes dos 
serviços executados com erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações. 

18.3.3. Manter organizado e atualizado o Livro Diário, assinado por técnico da licitante 
vencedora, onde a referida licitante vencedora registre, em cada visita: 

a) As atividades desenvolvidas; 

b) As ocorrências ou observações descritas de forma analítica. 

18.3.4. Encaminhar à Prefeitura o documento no qual relacione as ocorrências que 
impliquem em multas a serem aplicadas à licitante vencedora. 

18.4. A ação da fiscalização não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades 
contratuais. 

18.5. Em caso de dúvidas quanto à interpretação das especificações constantes no 
Projeto Básico/Executivo será sempre consultada a Fiscalização, sendo desta o parecer 
definitivo. A decisão tomada pela Fiscalização deverá ser comunicada à empresa licitante 
vencedora obrigatoriamente de forma escrita e oficial. 

18.6. Na fiscalização serão ainda observadas as demais condições relacionadas na minuta 
do contrato. 

19. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

19.1. O pagamento será efetuado à empresa contratada no prazo de até 30 (trinta) dias 
corridos após a apresentação das medições acompanhadas das Notas Fiscais 
devidamente atestados pelo Engenheiro Civil da Prefeitura Municipal de Bom Jardim da 
Serra/SC. 
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a) O pagamento será de forma UNITÁRIA POR ITENS conforme execução do projeto e 
respectivas medições, como está detalhada nas planilhas orçamentarias do projeto. 

19.2. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto perdurar 
pendência de liquidação de obrigações em virtude de penalidades ou inadimplência 
contratual. 

19.3. A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta às seguintes certidões: 

a) regularidade com a Fazenda Municipal, sede da contratada; 

b) regularidade relativa à Seguridade Social (INSS); 

c) regularidade relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

19.4. O CONTRATANTE pagará as Notas Fiscais somente à CONTRATADA, vedada sua 
negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária. 

19.5. A CONTRATADA deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida sem 
rasura, e em letra bem legível, o número de sua conta corrente, o nome do Banco e a 
respectiva Agência. 

19.6. A Fiscalização da Prefeitura através do Engenheiro Civil somente atestará a 
execução dos serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela 
CONTRATADA, todas as condições pactuadas. 

19.6.1. Os pagamentos serão efetuados por etapas de serviços executados, de acordo 
com o cronograma físico-financeiro apresentado neste processo licitatório, não 
admitindo-se em nenhuma hipótese o pagamento de materiais entregues na obra. 

19.6.2. Para efeito de pagamento das etapas de serviços executados, será observado o 
que estabelecem as legislações vigentes do INSS e FGTS quanto aos procedimentos de 
retenção, recolhimento e fiscalização relativos aos encargos previdenciários. 

19.7. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da 
despesa, a mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-
á após a regularização da situação ou reapresentação de novo documento fiscal, não 
acarretando qualquer ônus à Prefeitura. 

19.8. O não-pagamento nos prazos previstos acarretará à Prefeitura multa moratória de 
0,03% (três centésimos por cento) do valor da parcela devida, a ser aplicado por dia de 
atraso até o do efetivo pagamento.  

19.9 - Para pagamento da primeira fatura, a contratada deverá apresentar A.R.T. -
(Anotação de Responsabilidade Técnica) junto ao CREA referente à obra bem como cópia 
autenticada da matrícula de inscrição da obra na Previdência Social. 
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19.10 – A contratada deverá apresentar mensalmente os comprovantes de recolhimento 
do INSS na inscrição especifica junto a Previdência Social (CEI) referente a execução do 
presente contrato.  

19.11 - Após a assinatura do Termo de Recebimento da Obra, a Contratada deverá, no 
prazo de 30 (trinta) dias, apresentar a Certidão Negativa de Débito (C.N.D.) junto à 
Previdência Social. 

20. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 

20.1. Executar fielmente a obra, compreendendo, inclusive, o fornecimento de mão-de-
obra necessária à execução do objeto, de acordo com as especificações técnicas 
constantes do Projeto Básico e Executivo desenvolvido pela CONTRATANTE, o qual será 
entregue no início das obras, e demais termos prescritos neste edital e no futuro 
CONTRATO. 

20.2. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou 
em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou de materiais empregados. 

20.3. Providenciar o livro “DIÁRIO DE OBRAS”, para as anotações da fiscalização da 
CONTRATANTE e do Responsável Técnico da CONTRATADA, no tocante ao andamento dos 
serviços contratados e problemas detectados, com o estabelecimento, inclusive, de prazo 
para sua correção. 

20.4. Promover diligências junto aos órgãos competentes e/ou Concessionárias de 
Serviços Públicos, para as respectivas aprovações de projetos, quando for o caso. 
Ressalta-se, ainda, que caberá à CONTRATADA, todo o ônus e/ou providências cabíveis 
para remanejamento de instalações junto à locação da obra. 

20.5. Possuir corpo técnico qualificado em conformidade com o porte da obra contratada 
e Anotações de Responsabilidade Técnica apresentadas no processo licitatório. 

20.6. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
para a presente contratação. 

20.7. Executar os serviços de acordo com as especificações técnicas e prazos 
determinados no Edital, como também de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro. 
Caso esta obrigação não seja cumprida dentro do prazo, a CONTRATADA ficará sujeita à 
multa estabelecida neste CONTRATO. 

20.8. Manter a equipe executora dos serviços convenientemente uniformizada e com 
identificação por meio de crachá. 

20.9. Propiciar o acesso da fiscalização da CONTRATANTE aos locais onde se realizarão os 
serviços, para verificação do efetivo cumprimento das condições pactuadas. 
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20.9.1. A atuação da comissão fiscalizadora da CONTRATANTE não exime a CONTRATADA 
de sua total e exclusiva responsabilidade sobre a qualidade dos serviços. 

20.10. Empregar boa técnica na execução dos serviços, com materiais de primeira 
qualidade, de acordo com o previsto no Edital e no Projeto Básico/Executivo. 

20.11. Executar todos os serviços complementares julgados necessários para que o local 
tenha condições de uso satisfatório. 

20.12. Corrigir e/ou refazer os serviços e substituir os materiais, às suas expensas, não 
aprovados pela fiscalização da CONTRATANTE, caso os mesmos não atendam às 
especificações técnicas constantes do Projeto Básico/Executivo. 

20.13. Fornecer, além dos materiais especificados e mão-de-obra especializada, todas as 
ferramentas necessárias, ficando responsável por seu transporte e guarda. 

20.14. Fornecer a seus funcionários uniformes e equipamentos de proteção individual 
(EPI’s) e coletiva adequados à execução dos serviços e em conformidade com as normas 
de segurança vigentes. 

20.15. Responsabilizar-se por quaisquer danos ao patrimônio da CONTRATANTE, causados 
por seus funcionários em virtude da execução dos serviços. 

20.16. Executar limpeza geral, ao final da execução dos serviços, devendo o espaço ser 
entregue em perfeitas condições de ocupação e uso. 

20.17. Obedecer sempre às recomendações dos fabricantes na aplicação dos materiais 
industrializados e dos de emprego especial, cabendo à CONTRATADA, em qualquer caso, 
a responsabilidade técnica e os ônus decorrentes de sua má aplicação. 

20.18.  Proceder à substituição, em até 24 horas a partir da comunicação, de materiais, 
ferramentas ou equipamentos julgados pela fiscalização da CONTRATANTE como 
inadequados para a execução dos serviços. 

20.19.  Entregar o local objeto do contrato sem instalações provisórias e livres de 
entulhos ou quaisquer outros elementos que possam impedir a utilização imediata das 
unidades. A CONTRATADA deve comunicar, por escrito, à fiscalização da CONTRATANTE, a 
conclusão dos serviços, para que a mesma proceda à vistoria da obra com vistas à sua 
aceitação provisória. Todas as superfícies deverão estar impecavelmente limpas. 

20.20. Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los em seu estado 
original, caso venha, como resultado de suas operações, a danificá-los. 

20.21. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de 
acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas 
e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não 
têm nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE. 
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20.22. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à CONTRATANTE ou 
a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

20.23. Empregar, na execução dos serviços, apenas materiais de primeira qualidade e que 
obedeçam às especificações técnicas, sob pena de impugnação destes pela fiscalização 
da CONTRATANTE. 

20.24. Prestar manutenção da obra, durante a garantia da seguinte forma: 

20.24.1. Iniciar o atendimento em no máximo 3 (três) dias úteis, contados da 
comunicação do(s) defeito(s) pela CONTRATANTE. 

20.24.2. Concluir os serviços de manutenção no prazo determinado pela CONTRATANTE. 

20.24.3. Caso o atendimento do chamado e/ou a conclusão dos serviços de manutenção 
não sejam realizados dentro do prazo, a CONTRATADA ficará sujeita às multas estabelecidas 
neste CONTRATO. 

20.25. A CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de 
responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou 
quaisquer outros. 

20.26. Que a qualquer momento e por necessidade da obra fará a alocação de qualquer 
tipo de equipamento compatível com a natureza dos serviços a serem executados, por 
solicitação da Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra/SC, sem ônus de mobilização 
para esta, ainda que não previsto, em prazo compatível com a necessidade que motivou 
a solicitação e que se compromete a estar instalado e pronto para o início das obras no 
prazo máximo de 10 (dez) dias corridos a partir do ciente na Ordem de Serviço. 

21. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

21.1. Permitir que os funcionários da CONTRATADA possam ter acesso aos locais de 
execução dos serviços. 

21.2. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato através do Engenheiro Civil, nos 
termos do art. 67 da Lei n.º 8.666/93. 

21.3. Notificar por escrito CONTRATADA, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso 
de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção. 

21.4. Acompanhar e fiscalizar os serviços, efetuando as medições e pagamentos nas 
condições e preços pactuados. 

21.5. Promover os pagamentos a CONTRATADA dentro do prazo estipulado. 

21.6. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas 
as obrigações contratuais. 
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21.7. Proceder ao recebimento provisório e, não havendo mais pendências, ao 
recebimento definitivo da obra, mediante vistoria detalhada, nos termos da lei 8.666/93 
em seus artigos 73 e 74. 

21.8. Outras obrigações definidas neste Edital e na minuta do contrato. 

22. DAS SANSÕES PARA O INADIMPLEMENTO 

22.1. Pela inexecução total ou parcial das obrigações decorrentes da execução do objeto 
contratado, a CONTRATANTE, garantida a prévia e ampla defesa, poderá aplicar à 
CONTRATADA, segundo a extensão da falta ensejada, as seguintes sanções, observado o 
disposto nos §§ 2º e 3º do artigo 87 da Lei nº 8.666/93: 

a) Advertência, por escrito; 

b) Multa; 

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de 
contratar com a Administração Pública Local, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

22.1.1. Será aplicada multa de 0,1 % (zero vírgula um por cento) por dia de atraso na 
execução dos serviços, incidentes sobre o valor do serviço a que se referir a infração, 
aplicada em dobro a partir do décimo dia de atraso até o trigésimo dia, quando a 
PREFEITURA poderá decidir pela continuidade da multa ou rescisão contratual, sem 
prejuízo da aplicação das demais cominações legais. 

22.1.2. Será aplicada multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas hipóteses 
de rescisão contratual por inexecução total do contrato, caracterizando-se quando 
houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais, quando a entrega for 
inferior a 50% (cinquenta por cento) do contratado ou quando o atraso ultrapassar o 
prazo limite de trinta dias. 

22.2. O valor correspondente a qualquer multa aplicada à empresa licitante vencedora, 
respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa, deverá ser depositado no 
prazo máximo de 10 (dez) dias, após o recebimento da notificação, na forma definida 
pela legislação, em favor da PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA/SC, 
ficando a empresa obrigada a comprovar o pagamento, mediante a apresentação da 
cópia do recibo do depósito efetuado. 

22.2.1. Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para recolhimento da multa, o débito será 
acrescido de 1% (um por cento) de juros de mora por mês/fração, inclusive referente ao 
mês da quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso em até 60 
(sessenta) dias após a data da notificação, após o qual, o débito poderá ser cobrado 
judicialmente. 
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22.3. No caso de a licitante vencedora ser credora de valor suficiente ao abatimento da 
dívida, a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA/SC poderá proceder ao 
desconto da multa devida na proporção do crédito. 

22.4. Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos eventualmente devidos, 
a empresa licitante vencedora responderá pela sua diferença, podendo esta ser cobrada 
judicialmente. 

22.5. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a empresa 
licitante de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e 
danos junto à PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA/SC, decorrentes das 
infrações cometidas. 

22.6.  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
Federal, Estadual, e Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação do infrator, perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade; 

22.7. Perda da garantia contratual, quando for o caso; 

22.8. De qualquer sanção imposta, a contratada poderá, no prazo Máximo de 5 (cinco) 
dias, contados da intimação do ato, oferecer recurso a Prefeitura de Bom Jardim da 
Serra/SC, devidamente fundamentado.  

23. DOS RECURSOS 

23.1 Das decisões tomadas pela Comissão Permanente de Licitação caberão recursos 
previstos no artigo 109, da Lei nº 8.666/93, interpostos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
mediante petição devidamente arrazoada, subscrita pelo representante da recorrente, 
constituído na forma prevista no item deste Edital. 

23.1.1. Interposto o recurso os demais licitantes poderão impugná-lo ou apresentar 
contra razoes no prazo de 03 (três) dias úteis. 

23.2. Os recursos serão dirigidos à autoridade competente da Prefeitura Municipal de 
BOM JARDIM DA SERRA/SC, por intermédio do Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação, que poderá após os prazos legais, reconsiderar sua decisão em até 03 (três) 
dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê-los subir devidamente informados. 

23.3. Os recursos deverão ser protocolados na Prefeitura Municipal de Bom Jardim da 
Serra/SC no endereço indicado no preâmbulo deste Edital no horário comercial e nos dias 
úteis, não sendo aceitos recursos interpostos intempestivamente. 

23.4. O recurso administrativo encaminhados via fax, somente será analisado e atendido, 
posteriormente a recepção da via original acompanhada do documento comprovando a 
outorga de poderes ao signatário e da fotocópia do documento de identidade do 
outorgado;  
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23.5 A Impugnação ao ato convocatório deverá ser dirigida à Secretaria Municipal de 
Administração, aos cuidados do Pregoeiro, obrigatoriamente via Setor de Protocolo, 
acompanhada da comprovação de cópias autenticadas, do ato constitutivo do 
outorgante, do instrumento de procuração e do documento de identificação do 
outorgado, com antecedência de até 05 (cinco) dias úteis da data da sessão pública de 
abertura. 

24. DA ASSINATURA DO CONTRATO 

24.1. Após a homologação da licitação, o vencedor será convocado para assinar o 
Contrato no prazo máximo de 05 (cinco) dias contados do recebimento da notificação, 
na forma da minuta apresentada no Anexo deste Edital de acordo com o estabelecido no 
art. 64 da Lei 8.666/93. 

24.2. Do Contrato regulado pelas disposições deste Edital, decorrem as obrigações, 
direitos e responsabilidades das partes relativas aos serviços ou obra objeto desta 
licitação. 

24.3. Estar regular com o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) e Certidão do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

24.4. A licitante não poderá sub-contratar total ou parcialmente o objeto contratado, sem 
anuência da Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra/SC. 

24.5. A Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra/SC se reserva o direito de paralisar 
ou suspender em qualquer tempo a execução dos serviços mediante pagamento único e 
exclusivo dos serviços já realizados. 

25. DO RECEBIMENTO DA OBRA  

25.1. Executado o Contrato, os serviços serão recebidos através de Termo Provisório e 
após, Definitivo; 

a) PROVISORIAMENTE pelo Responsável por seu acompanhamento e Fiscalização, 
mediante termo circunstanciado em até 15 dias do comunicado escrito da Contratada; 

b) DEFINITIVAMENTE pelo Engenheiro Civil da Prefeitura Municipal de Bom Jardim da 
Serra/SC, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, após terem os serviços 
sido examinados e julgados em perfeitas condições técnicas, não excedendo o prazo de 
até 90 (noventa) dias contados do Recebimento Provisório; 

c) O Recebimento Provisório ou Definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez 
e segurança do serviço ou obra, podendo ocorrer solicitações para correções de defeitos 
de execução que surgirem dentro dos limites de prazo de garantia estabelecidos pela Lei. 

d) Os Serviços serão recebidos e aceitos após sumária inspeção realizada definitivamente, 
por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou 
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vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, conforme Inciso I, 
da Alínea B, do Art. 73 da Lei Federal 8.666/93.  Observado o disposto no art. 69 desta lei.  

26. DA ANULAÇÃO E DA REVOGAÇÃO: 

26.1. Por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta a Administração poderá 
revogar a presente licitação, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por 
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

26.2. A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato e não gera obrigação de 
indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 59 da Lei nº. 8.666/93. 

26.3. No caso de desfazimento do processo licitatório, é assegurado o direito ao 
contraditório e à ampla defesa. 

27. DA RESCISÃO 

27.1. A rescisão do presente instrumento ocorrerá de acordo com o previsto no Artigo 
79 da Lei nº 8.666/93, no que couber. 

27.2. A inexecução total ou parcial do CONTRATO enseja a sua rescisão, com as 
consequências contratuais e legais previstas na Lei 8.666/93. 

27.2.1. Constituem motivos para a rescisão do contrato aqueles relacionados no Artigo 
78 da Lei nº 8.666/93, no que couber. 

27.2.2. Nos casos de rescisão, a CONTRATADA receberá o pagamento pelos materiais 
utilizados e devidamente medidos pela CONTRATANTE até a data da rescisão. 

27.2.3. Ocorrendo a rescisão, a CONTRATANTE poderá promover o ressarcimento de perdas 
e danos por via administrativa ou ação judicial. 

28. DA GARANTIA DA OBRA  

28.1 - A licitante contratada responderá pela solidez e segurança da obra, objeto da 
presente licitação, durante o prazo de 5 (cinco) anos, contados a partir da data da 
conclusão da mesma, em conformidade com o art. 618, do Código Civil Brasileiro (Lei nº 
10.406/02). 

29. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

29.1. As licitantes deverão observar atentamente as normas deste Edital, seus anexos e 
legislações citadas. 

29.2. Fica assegurado à autoridade superior, no interesse da Administração, o direito de 
adiar a data da abertura dos envelopes. 
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29.3. É facultada à Comissão Permanente de Licitação, ou à autoridade superior, em 
qualquer fase da licitação, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou a 
complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar originariamente da proposta. 

29.4. O resultado desta licitação será publicado no Mural da Prefeitura, Diário Oficial da 
União e Diário Oficial dos Municípios (DOM).  

29.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas. A Prefeitura Municipal de BOM JARDIM DA SERRA/SC não será, em nenhum 
caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou resultado do 
processo licitatório. 

29.6. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

29.7. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação. 

29.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia 
do início e incluir-se-á o de vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente na Prefeitura Municipal de BOM JARDIM DA SERRA/SC. Considerar-se-ão dias 
corridos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 

29.9. O desatendimento às exigências formais não-essenciais não importará no 
afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição de sua qualificação e a exata 
compreensão da sua proposta durante a realização da sessão pública da licitação. 

29.10. A homologação do resultado desta licitação gera mera expectativa de direito à 
contratação. 

30. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

30.1. No caso de esclarecimentos e duvidas referente ao Edital e seus anexos, os licitantes 
poderão encaminhados por escrito diretamente ao Presidente da CPL na Prefeitura 
Municipal de Bom Jardim da Serra/SC no endereço indicado no preâmbulo deste Edital, 
pessoalmente. 

30.2. Havendo divergência entre o disposto no edital e seus anexos, prevalecerá o 
disposto no edital. 

30.3 Aos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes na Lei 8.666/93 e na 
legislação vigente que rege a matéria. 

31. DO FORO:  
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Fica eleito o foro da Comarca de São Joaquim, Estado de Santa Catarina, Brasil, para as 
ações que porventura decorram do presente Edital, independentemente de qual seja o 
domicílio do Licitante. 

Bom Jardim da Serra, 17 de junho de 2020.  

 

 

 

Serginho Rodrigues de Oliveira 

Prefeito Municipal 
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A N EXO  I  

DECL AR AÇÃO  QU E N ÃO  EM PR EGA  M ENOR  

 

 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS  Nº ___/2020 
 

 

 

A empresa .................................................................................................................., CNPJ 

nº ...................................., sediada à ..............................................................., nº ........, 

bairro ................................, CEP: ......................., Município de ............................................, 

neste ato, através do seu representante legal abaixo assinado, em atendimento ao 

solicitado no edital de Tomada de Preços nº ___/2020  

DECLARA, sob as penas da lei, que: 

- Não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) 

anos, em qualquer, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos 

termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, inciso V, art. 27 da Lei Federal 

nº 8.666/93 e que atende os preceitos constantes no inciso III, do artigo 9°, todos da Lei 

nº 8.666/93; 

 

(local e data) .......................................(.........), ......... de ............................. de 2020. 

 

Assinatura nome do representante legal 

 CPF:.......................................................... 

RG ........................................................ 
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A N EXO  I I  

 

M I NUT A  DA  DECL ARA ÇÃO  DE  F ATO  SU PERV EN I EN T E  I M PEDI TIVO  DE  
H AB IL IT AÇ ÃO  

 

 

 

A empresa .................................................................................................................., CNPJ 

nº ......................................, sediada à ............................................................, nº ........, 

bairro ................................, CEP: ......................., Município de ............................................, 

neste ato, através do seu representante legal abaixo assinado, em atendimento ao 

solicitado no edital de Tomada de Preços nº ___/2020. DECLARA, sob as penas da lei, 

que: 

Inexiste fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do Art. 32, § 

2º, da Lei 8.666/93 e está ciente das condições do processo licitatório, que assume 

responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados e que 

fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela Comissão de Licitação 

ou pela Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra/SC 

 

(local e data) ......................................(.........), ......... de ............................. de 2020. 

 

 

Assinatura nome do representante legal 

 CPF:.......................................................... 

RG ........................................................ 
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A N EXO  I I I  

 

M I NUT A  DA  C ART A  DE  CR EDENC I AM ENTO  

 

 

 

 

Pelo presente, a empresa ………………………….............................................., CNPJ nº 

......................................, sediada à ......................................................, nº ........, bairro 

……................................., CEP: ........................................., Município de 

............................................, em atendimento ao solicitado no edital de Tomada de 

Preços nº 01/2015, por seu (diretor ou sócio com poderes de gerência), Sr. 

…………………………………………………………… RG nº .................................., CPF nº 

................................., outorga ao Sr. ............................................................, RG nº 

....................................................., CPF nº ...................................................., amplos 

poderes para representar a empresa junto à Prefeitura Municipal de Bom Jardim da 

Serra/SC, na TOMADA DE PREÇOS Nº ___/2020 , inclusive poderes para interpor ou 

desistir de recursos, receber intimações, enfim, praticar todos os atos que julgar 

necessário ao citado processo, podendo o credenciado receber intimações no 

seguinte endereço: (Rua, número, complementos, bairro, cidade, estado, CEP e 

telefone para contato). 

 (local e data)..................................(...........), ....... de ........................... de 2020. 

 

Nome e assinatura do responsável legal com firma reconhecida em Cartório 

CPF:............................................................. 

RG:................................................................ 
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A N EXO  IV  

 

M I NUT A  DECLARAÇÕES PARA ME OU EPP 

 

 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS  Nº ___/2020 
 

 

Pelo presente a empresa ..........................................................................................., CNPJ 

nº ..................................., sediada à ............................................, nº ........, bairro 

................................, CEP: ......................., Município de ............................................, por 

seu representante legal abaixo assinado, em atendimento ao solicitado no edital de 

tomada de preços nº ____/2020, DECLARA que não existe qualquer impedimento entre 

os previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006. 

 

 

Local e data, ................................. (...........) - ................ de ........................ de 2020. 

 

 

 

 

 

Nome e assinatura do responsável legal pela empresa 

CPF: ________________________________ 

 RG: ________________________________ 
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ANEXO V  

 

MODELO DA DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO 
EDITAL  

 

Referente: Tomada de Preço ______/2020  

 

 

O signatário da presente, senhor(a) _______________________________________, 
representante legalmente constituído da proponente, DECLARA que a mesma recebeu 
do Licitador toda a documentação relativa ao edital em epígrafe, e que concorda e aceita 
todas as condições estabelecidas no mesmo e em seus anexos. 

 

 Cidade, UF, _______ de _______________ de ________.  

 

 

 

__________________________________ 

ASSINATURA AUTORIZADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18/06/2020 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 3174

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 162

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA - SC  

28 
 

ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO COM INTEGRANTES DO PODER 
MUNICIPAL  

 

Processo Ref.:  

 

 

A Empresa _______________________________________, inscrita no CNPJ nº 
_________________________ por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 
_____________________________________ portador(a) da Carteira de Identidade nº 
___________________e do CPF nº ____________________, DECLARA, que, os sócio(s) 
e/ou proprietário(a) da empresa não são pessoas ligadas a integrantes do poder 
Municipal (Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores ou Servidores Municipais) por laço de 
matrimônio ou parentesco afim ou consanguíneo até o terceiro grau. DECLARA ainda, 
que, não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou 
entidade contratante ou responsável pela licitação.  

 

 

 

Bom Jardim da Serra, ______de _________________ de  2020. 

 

_____________________________ 

ASSINATURA AUTORIZADA 
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Anexo VII 

TERMO DE RENUNCIA  

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DA SERRA  

COMISSÃO DE LICITAÇÕES  

 

Tomada de Preço Nº_______ /2020  

 

Nome da Empresa: ___________________________________________________  

 

Declara, sob as penas da lei, que nas formas da Lei Federal 8666/93, que não pretende 
recorrer da decisão da Comissão Permanente de Licitações, que julgou os documentos 
de Habilitações preliminares do Processo Licitatório supra, RENUNCIANDO assim, 
expressamente o direito de interpor recurso administrativo para tal. Mais, que por este 
documento autoriza a abertura de envelopes de propostas de preços dos Licitantes 
Habilitados, bem como para tal, dispensa os prazos de Lei.  

Local, UF, _______ de _____________________ de __________  

 

__________________________________________ 

ASSINATURA AUTORIZADA 

Nome:___________________________________ 

CPF:____________________  

 

Importante: Carimbar (CNPJ) - ou utilizar papel timbrado. 
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Anexo VIII 

MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº __/2020 

 

Contrato que se regulam pelas suas 
cláusulas e pelos preceitos de direito 
público, aplicando-lhes, 
supletivamente, os princípios da 
teoria geral dos contratos e as 
disposições de direitos privados. 

 

Aos     dias do mês de              , no Gabinete do Prefeito Municipal, foi celebrado o presente 
Termo de Contrato, tendo como partes: de um lado a Prefeitura Bom Jardim da Serra/SC, 
inscrita no C.N.P.J. Sob o nº 82.844.754/0001-92, sito à Rua Manoel Cecílio Ribeiro, 68 
Centro Cep: 88.640-000 neste ato representada pelo Sr. Serginho Rodrigues de Oliveira, 
Prefeito municipal. Doravante denominada de “CONTRATANTE”, e de outro lado a 
Empresa:                 , inscrita sob o n.º C.N.P.J.           _____________________________, 
estabelecido na Rua          ,n.º      ,                         ,  na cidade de              , doravante 
denominado “CONTRATADO”,  representada neste ato pelo  Sr.  Portador da Cédula de 
Identidade RG sob o nº ____________      e do CPF: sob o nº _________________          que 
resolve firmar o contrato, oriundo do processo Homologatório decorrente da Licitação 
Modalidade  Tomada de Preço nº ____/2020, Processo Licitatório .  Conforme as 
seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 – O presente instrumento tem por A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA 
DE RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO INTERTRAVADO DA RUA EMÍLIO RIBEIRO E O 
SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO 
DE PASSEIO DA RUA EMILIO RIBEIRO, NESTE MUNICÍPIO. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO E DA VINCULAÇÃO 

2.1 - Para a presente contratação foi instaurado procedimento licitatório na modalidade 
Tomada de Preços n. ___/2020, com fundamento no art. 23, inciso I, alínea “b”, da lei 
8.666/93, conforme autorização pelo Senhor Serginho Rodrigues de Oliveira, Prefeito 
Municipal. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O presente contrato encontra-se vinculado ao edital de Tomada 
de Preços nº _______/2020 e proposta de preços da contratada, independentemente de 
transição. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO – O objeto contratado será realizado na forma de execução 
indireta, no regime de empreitada por preço global, do tipo menor preço, conforme 
condições e especificações constantes do Edital e respectivos anexos. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA 

3.1 - O prazo de vigência do presente contrato é de XXXXXXX () dias, com início em 
......./............./2020 e término em ............/............/2020, podendo ser prorrogado no 
interesse da Administração nos termos da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO E CONDIÇÕES 

4.1 - O prazo para a execução dos serviços é de XXXXXX () dias, contados do ciente na 
ordem de serviço pela contratada; 

PARÁGRAFO ÚNICO - A prorrogação de prazos de início, de etapas de execução, de 
conclusão e de entrega dos serviços contratados, poderá ser deferida pelo 
CONTRATANTE, mantidas as demais cláusulas contratuais, desde que a CONTRATADA, 
demonstre e comprove a ocorrência de motivos elencados nos incisos do artigo 57 da Lei 
n. 8.666/93. 

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1 - As despesas decorrentes da execução do objeto do presente CONTRATO no 
exercício de 2020 correrão à conta do orçamento da CONTRATANTE, consignados através 
dos seguintes elementos: 

O objeto do Processo Licitatório é “TOMADA DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA DE RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO INTERTRAVADO DA RUA 
EMÍLIO RIBEIRO E O SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A 
CONSTRUÇÃO DE PASSEIO DA RUA EMILIO RIBEIRO, NESTE MUNICÍPIO.”. Sendo assim, 
certifico que:  

A) Há dotação orçamentária para transcorrer fixação/empenho das despesas oriundas de 
processo licitatório discriminado acima. 

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO 

6.1 - Pela execução dos serviços, objeto deste Contrato, o CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA o valor total de R$ .... 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor contratado será fixo e irreajustável, ressalvado o 
disposto na alínea ‘d’ do inciso II do artigo 65 da Lei n. 8666/93. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - No preço acima estipulado, estão incluídas todas as despesas 
relativas ao objeto licitado (tributos, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, 
seguros, materiais, equipamentos e ferramentas, mão-de-obra, taxas devidas a órgãos 
públicos, outros emolumentos, etc...). 
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CLÁUSULA SETIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

7.1 - Pagamento será efetuado à empresa contratada no prazo de até 15 (quinze) dias 
corridos após a apresentação das medições acompanhadas das Notas Fiscais 
devidamente atestadas pela arquiteta da Prefeitura Municipal de BOM JARDIM DA 
SERRA/SC, de acordo com o cronograma físico-financeiro.  

PARAGRAFO PRIMEIRO – Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA 
enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações em virtude de penalidades ou 
inadimplência contratual. 

PARAGRAFO SEGUNDO – A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta às 
seguintes certidões: 

a) regularidade com a Fazenda Municipal, sede da contatada; 

b) regularidade relativa à Seguridade Social (INSS); 

c) regularidade relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

PARAGRAFO TERCEIRO – O contratante pagará as Notas Fiscais somente à CONTRATADA, 
vedada sua negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária. 

PARAGRAFO QUARTO – A CONTRATADA deverá fazer constar na Nota Fiscal 
correspondente, emitida sem rasura, e em letra bem legível, o número de sua conta 
corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência. 

PARAGRAFO QUINTO – A Fiscalização da Prefeitura através da arquiteta somente atestará 
a execução dos serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela 
COTNRATADA, todas as condições pactuadas. 

PARAGRAFO SEXTO – Os pagamentos serão efetuados por etapas de serviços executados, 
de acordo com o cronograma físico-financeiro apresentado neste processo licitatório, 
não admitindo-se em nenhuma hipótese o pagamento de materiais entregues na obra. 

PARAGRAFO SÉTIMO – Para efeito de pagamento das etapas de serviços executados, será 
observado o que estabelecem as legislações vigentes do INSS e FGTS quanto aos 
procedimentos de retenção, recolhimento e fiscalização relativos aos encargos 
previdenciários. 

PARAGRAFO OITAVO – Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a 
liquidação da despesa, a mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que 
a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação de novo 
documento fiscal, não acarretando qualquer ônus à Prefeitura. 
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PARAGRAFO NONO – O não-pagamento nos prazos previstos acarretará à Prefeitura 
multa moratória de 0,03% (três centésimos por cento) do valor da parcela devida, a ser 
aplicado por dia de atraso até o do efetivo pagamento. 

CLÁUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS E DA OBRA 

8.1 - Executado o Contrato, os serviços serão recebidos através de Termo Provisório e 
após, Definitivo; 

PARAGRAFO PRIMEIRO - PROVISORIAMENTE pelo Responsável por seu 
acompanhamento e Fiscalização, mediante termo circunstanciado em até 15 dias do 
comunicado escrito da Contratada; 

PARAGRAFO SEGUNDO - DEFINITIVAMENTE pelo Engenheiro Civil da Prefeitura Municipal 
de BOM JARDIM DA SERRA/SC, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, 
após terem os serviços sido examinados e julgados em perfeitas condições técnicas, não 
excedendo o prazo de até 90 (noventa) dias contados do Recebimento Provisório; 

PARAGRAFO TERCEIRO - O Recebimento Provisório ou Definitivo não exclui a 
responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço ou obra, podendo ocorrer 
solicitações para correções de defeitos de execução que surgirem dentro dos limites de 
prazo de garantia estabelecidos pela Lei. 

PARAGRAFO QUARTO - Durante a vigência do contrato, a execução do objeto será 
acompanhada e fiscalizada pela(o) XXXXXXXXXXXXXXXXX, SERVIDOR COMPETENTE. 
PARAGRAFO TERCEIRO - O Gestor deste contrato terá, entre outras, as seguintes 
atribuições: proceder o acompanhamento técnico da execução das (compras/serviços); 
fiscalizar a execução do contrato quando à qualidade desejada, comunicar a  

CONTRATADA o descumprimento do contrato e indicar os procedimentos necessários ao 
seu correto cumprimento; solicitar a aplicação de sanções pelo descumprimento de 
cláusula contratual; atestar as notas fiscais para efeito de pagamento; solicitar à 
CONTRATADA e ao seu preposto todas as providências necessárias à boa execução do 
objeto contratados. 

CLÁUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES 

9.1 - Para garantir o fiel cumprimento do objeto contratado são obrigações das partes: 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - DA CONTRATANTE 

a) Permitir que os funcionários da CONTRATADA possam ter acesso aos locais de 
execução dos serviços. 

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato através do engenheiro civil, nos 
termos do art. 67 da Lei n.º 8.666/93. 
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c) Notificar por escrito à CONTRATADA, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso 
de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção. 

d) Acompanhar e fiscalizar os serviços, efetuando as medições e pagamentos nas 
condições e preços pactuados. 

e) Promover os pagamentos a CONTRATADA dentro do prazo estipulado. 

f) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as 
obrigações contratuais. 

g) Proceder ao recebimento provisório e, não havendo mais pendências, ao recebimento 
definitivo da obra, mediante vistoria detalhada realizada pela Comissão de Fiscalização 
designada pela Prefeitura, nos termos da lei 8.666/93 em seus artigos 73 e 74. 

h) Outras obrigações definidas no Edital e nesta minuta do contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - DA CONTRATADA 

a) Executar fielmente os serviços, compreendendo, inclusive, o fornecimento de mão-de-
obra e materiais necessários à execução do objeto, de acordo com as especificações 
técnicas constantes do Projeto Básico e Executivo desenvolvido pela CONTRATANTE, o qual 
será entregue no início das obras, e demais termos prescritos no edital de licitação e no 
presente CONTRATO. 

b) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em 
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou de materiais empregados. 

c) Providenciar o livro “DIÁRIO DE OBRAS”, para as anotações da fiscalização da 
CONTRATANTE e do Responsável Técnico da CONTRATADA, no tocante ao andamento dos 
serviços contratados e problemas detectados, com o estabelecimento, inclusive, de prazo 
para sua correção. 

d) Promover diligências junto aos órgãos competentes e/ou Concessionárias de Serviços 
Públicos, para as respectivas aprovações de projetos, quando for o caso. Ressalta-se, 
ainda, que caberá à CONTRATADA, todo o ônus e/ou providências cabíveis para 
remanejamento de instalações junto à locação da obra. 

e) Possuir corpo técnico qualificado em conformidade com o porte da obra contratada e 
Anotações de Responsabilidade Técnica apresentadas em processo licitatório a que este 
CONTRATO se vincula. 

f) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a 
presente contratação. 

g) Executar os serviços de acordo com as especificações técnicas e prazos determinados 
no Edital, como também de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro. Caso esta 
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obrigação não seja cumprida dentro do prazo, a CONTRATADA ficará sujeita à multa 
estabelecida neste CONTRATO. 

h) Manter a equipe executora dos serviços convenientemente uniformizada e com 
identificação por meio de crachá. 

i) Propiciar o acesso da fiscalização da CONTRATANTE aos locais onde se realizarão os 
serviços, para verificação do efetivo cumprimento das condições pactuadas. 

j) A atuação da comissão fiscalizadora da CONTRATANTE não exime a CONTRATADA de sua 
total e exclusiva responsabilidade sobre a qualidade dos serviços. 

l) Empregar boa técnica na execução dos serviços, com materiais de primeira qualidade, 
de acordo com o previsto no Edital e no Projeto Básico/Executivo. 

m) Executar todos os serviços complementares julgados necessários para que o local 
tenha condições de uso satisfatório. 

n) Corrigir e/ou refazer os serviços e substituir os materiais, às suas expensas, não 
aprovados pela fiscalização da CONTRATANTE, caso os mesmos não atendam às 
especificações técnicas constantes do Projeto Básico/Executivo. 

o) Fornecer, além dos materiais especificados e mão-de-obra especializada, todas as 
ferramentas necessárias, ficando responsável por seu transporte e guarda. 

p) Fornecer a seus funcionários uniformes e equipamentos de proteção individual (EPI’s) 
e coletiva adequados à execução dos serviços e em conformidade com as normas de 
segurança vigentes. 

q) Responsabilizar-se por quaisquer danos ao patrimônio da CONTRATANTE, causados por 
seus funcionários em virtude da execução dos serviços. 

r) Executar limpeza geral, ao final da execução dos serviços, devendo o espaço ser 
entregue em perfeitas condições de ocupação e uso. 

s) Obedecer sempre às recomendações dos fabricantes na aplicação dos materiais 
industrializados e dos de emprego especial, cabendo à CONTRATADA, em qualquer caso, 
a responsabilidade técnica e os ônus decorrentes de sua má aplicação. 

t) Proceder à substituição, em até 24 horas a partir da comunicação, de materiais, 
ferramentas ou equipamentos julgados pela fiscalização da CONTRATANTE como 
inadequados para a execução dos serviços. 

u) Entregar o local objeto do contrato sem instalações provisórias e livres de entulhos ou 
quaisquer outros elementos que possam impedir a utilização imediata das unidades. A 
CONTRATADA deve comunicar, por escrito, à fiscalização da CONTRATANTE, a conclusão dos 
serviços, para que a mesma proceda à vistoria da obra com vistas à sua aceitação 
provisória. Todas as superfícies deverão estar impecavelmente limpas. 
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v) Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los em seu estado 
original, caso venha, como resultado de suas operações, a danificá-los. 

w) Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, 
impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e 
referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não 
têm nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE. 

x) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à CONTRATANTE ou a 
terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

y) Empregar, na execução dos serviços, apenas materiais de primeira qualidade e que 
obedeçam às especificações técnicas, sob pena de impugnação destes pela fiscalização 
da CONTRATANTE. 

z) Prestar manutenção da reforma, durante a garantia, da seguinte forma: 

z.1) Iniciar o atendimento em no máximo 3 (três) dias úteis, contados da comunicação 
do(s) defeito(s) pela CONTRATANTE, considerando o horário de expediente da Escola 
Infantil. 

z.2) Concluir os serviços de manutenção no prazo determinado pela CONTRATANTE. 

z.3) Caso o atendimento do chamado e/ou a conclusão dos serviços de manutenção não 
sejam realizados dentro do prazo, a CONTRATADA ficará sujeita às multas estabelecidas 
neste CONTRATO. 

a.a) A CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de 
responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou 
quaisquer outros. 

b.b) Que a qualquer momento e por necessidade da obra fará a alocação de qualquer 
tipo de equipamento compatível com a natureza dos serviços a serem executados, por 
solicitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA/SC, sem ônus de 
mobilização para esta, ainda que não previsto, em prazo compatível com a necessidade 
que motivou a solicitação e que se compromete a estar instalado e pronto para o início 
das obras no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos a partir do ciente na Ordem de 
Serviço; 

CLAUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

10.1 - Pela inexecução total ou parcial das obrigações decorrentes da execução do objeto 
contratado, a CONTRATANTE, garantida a prévia e ampla defesa, poderá aplicar à 
CONTRATADA, segundo a extensão da falta ensejada, as seguintes sanções, observado o 
disposto nos §§ 2º e 3º do artigo 87 da Lei nº 8.666/93: 

a) Advertência, por escrito; 



18/06/2020 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 3174

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 171

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA - SC  

37 
 

b) Multa; 

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de 
contratar com a Administração Pública Local, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

PARAGRÁFO PRIMEIRO - Será aplicada multa de 0,1 % (zero vírgula um por cento) por dia 
de atraso na execução dos serviços, incidentes sobre o valor do serviço a que se referir a 
infração, aplicada em dobro a partir do décimo dia de atraso até o trigésimo dia, quando 
a PREFEITURA poderá decidir pela continuidade da multa ou rescisão contratual, sem 
prejuízo da aplicação das demais cominações legais. 

PARAGRÁFO SEGUNDO - Será aplicada multa de 20% (vinte por cento) do valor do 
contrato, nas hipóteses de rescisão contratual por inexecução total do contrato, 
caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais, 
quando a entrega for inferior a 50% (cinqüenta por cento) do contratado ou quando o 
atraso ultrapassar o prazo limite de trinta dias. 

PARAGRÁFO TERCEIRO - O valor correspondente a qualquer multa aplicada à empresa 
licitante vencedora, respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa, deverá ser 
depositado no prazo máximo de 10 (dez) dias, após o recebimento da notificação, na 
forma definida pela legislação, em favor da PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA 
SERRA/SC, ficando a empresa obrigada a comprovar o pagamento, mediante a 
apresentação da cópia do recibo do depósito efetuado. 

PARAGRÁFO QUARTO - Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para recolhimento da multa, 
o débito será acrescido de 1% (um por cento) de juros de mora por mês/fração, inclusive 
referente ao mês da quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso 
em até 60 (sessenta) dias após a data da notificação, após o qual, o débito poderá ser 
cobrado judicialmente. 

PARAGRÁFO QUINTO - No caso de a licitante vencedora ser credora de valor suficiente 
ao abatimento da dívida, a PREFEITURA MUNICIPAL BOM JARDIM DA SERRA/SC poderá 
proceder ao desconto da multa devida na proporção do crédito. 

PARAGRÁFO SEXTO - Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos 
eventualmente devidos, a empresa licitante vencedora responderá pela sua diferença, 
podendo esta ser cobrada judicialmente. 

PARAGRÁFO SÉTIMO - As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não 
eximirá a empresa licitante de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil 
derivada de perdas e danos junto à PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA 
SERRA/SC, decorrentes das infrações cometidas. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

11.1 - A rescisão do presente Contrato poderá ser: 
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11.2 - Amigável - por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo de licitação, 
desde que haja conveniência para a Prefeitura. 

11.3 - Administrativa - por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do Art. 78 e 79 da Lei Nº. 8.666/93. 

11.4 - Judicial - nos termos da legislação processual. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS MOTIVOS PARA A RESCISÃO 

12.1 - A inexecução total ou parcial do CONTRATO enseja a sua rescisão, com as 
consequências contratuais e legais previstas na Lei 8.666/93. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem motivos para a rescisão do contrato aqueles 
relacionados no Artigo 78 da Lei nº 8.666/93, no que couber. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nos casos de rescisão, a CONTRATADA receberá o pagamento 
pelos materiais utilizados e devidamente medidos pela CONTRATANTE até a data da 
rescisão. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Ocorrendo a rescisão, a CONTRATANTE poderá promover o 
ressarcimento de perdas e danos por via administrativa ou ação judicial. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS ENCARGOS CONTRATUAIS 

13.1 - A CONTRATADA é responsável por todas as providências e obrigações referentes à 
legislação específica de acidentes de trabalho quando de ocorrências em que forem 
vítimas os seus funcionários, no desempenho dos serviços ou em conexão com eles. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, como única e exclusiva responsável pela execução 
dos serviços objeto do presente contrato, responde civil e criminalmente por todos os 
danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos ou 
terceiros, no exercício de suas atividades, vier, direta ou indiretamente, causar ou 
provocar à CONTRATANTE ou a terceiros. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - À CONTRATADA caberá as despesas peculiares às empreitadas 
globais, notadamente serviços gerais, transporte horizontal e vertical, mão-de-obra e 
materiais, inclusive para instalações provisórias, e todos os encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários e fiscais decorrentes, bem como as relativas aos registros junto ao CREA. 
Cabe ainda à Contratada, por todo o período de execução das obras, manter os seguros 
que por Lei se tornarem exigíveis. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Por se tratar de empreitada por preço global, os preços 
contratados constituirão a única e completa remuneração pelos serviços contratados no 
período estabelecido, estando incluído nos mesmos os custos com os encargos 
relacionados no parágrafo anterior ou quaisquer outras despesas adicionais.  A 
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inadimplência da CONTRATADA com referência aos mesmos não transfere à CONTRATANTE a 
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato. 

PARÁGRAFO QUARTO – Toda e qualquer ação trabalhista é de exclusiva responsabilidade 
da contratada. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA GARANTIA 

14.1 -  A Contratada deverá oferecer, a título de garantia do Contrato, e conforme  o art. 
56 da Lei Federal nº 8.666/93, a importância de R$      (              ), correspondente  a  10%  
do valor do mesmo, sob uma  das seguintes forma  “Caução em Dinheiro ou títulos da 
dívida pública,  Seguro-garantia ou Fiança Bancaria”, e deverá ser entregue para efetuar 
a Ordem de Início de Serviços. 

PARAGRAFO PRIMEIRO - Na Guia de Recolhimento da prestação de garantia de execução, 
deverá constar o Nome da empresa e nº desta licitação. 

PARAGRAFO SEGUNDO - A garantia de execução prestada pelo contratado será liberada 
ou restituída após a execução do contrato, com a emissão do termo de recebimento 
definitivo. 

PARAGRAFO TERCEIRO - A garantia prestada para habilitação da empresa poderá ser 
revertida para a garantia de execução do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO 

15.1 - A CONTRATANTE, para fins de eficácia do presente Contrato, providenciará sua 
publicação no Diário Oficial da União, Diário Oficial dos Municípios (DOM) na forma de 
extrato, nos termos do art. 61, Parágrafo Único, da lei n. 8666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS ACRÉSCIMOS E/OU SUPRESSÕES 

16.1 - Mediante Termo Aditivo aprovado pelo Prefeito Municipal, 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 atualizado do 
contrato, conforme Alínea “b” do Art. 65 da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS CASOS OMISSOS 

17.1 - Este Contrato regula-se pelas suas Cláusulas e pelos preceitos de direito público, 
aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral de contratos e as disposições 
de direito privado. Aos casos omissos aplicam-se os dispostos na Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA ANÁLISE JURÍDICA 

18.1 - A minuta do presente instrumento de CONTRATO foi devidamente examinada e 
aprovada pela Assessoria Jurídica do Município, conforme Lei 8.666/93. 



18/06/2020 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 3174

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 174

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA - SC  

40 
 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO 

19.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de SÃO JOAQUIM/SC para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas das obrigações previstas neste Contrato, com renúncia expressa de qualquer 
outro por mais privilegiado que seja. 
E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento em três vias 
de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas: 

BOM JARDIM DA SERRA ........ de ............................ de 2020. 

  

  

 

       PREFEITURA MUNICIPAL DE                               

    BOM JARDIM DA SERRA - SC 

 

                       CONTRATADA 

Serginho Rodrigues de Oliveira 

PREFEITO MUNICIPAL  

______________________ 

DIRETOR  

TESTEMUNHA: 

1 ___________________________     2 __________________________ 
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Câmara muniCiPal

ATO DE PROMULGAÇÃO Nº 06/2020 - LEI N. 1394/2020
Publicação Nº 2527139

ATO DE PROMULGAÇÃO Nº 06/2020

Promulga proposição legislativa em virtude do silêncio de promulgação pelo Prefeito Municipal, no prazo previsto no artigo 197 § 7º do 
Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Bom Jardim da Serra/SC e artigo 52 § 7º da Lei Orgânica Municipal.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE BOM JARDIM DA SERRA, Estado de Santa Catarina, Vereador João Cristiano Pereira Ro-
drigues, no uso de suas atribuições legais, definidas no artigo 197 § 7º do Regimento Interno desta Casa de Leis e artigo 52 § 7º da Lei 
Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO a aprovação, pela Câmara de Vereadores, do projeto de Lei n. 05/2020, de autoria do Poder Legislativo;
CONSIDERANDO que o Prefeito Municipal vetou o projeto de lei em 18 de maio de 2020;
CONSIDERANDO que o veto foi reprovado/rejeitado em sua totalidade, por unanimidade, em Sessão Ordinária realizada no dia 08 de junho 
de 2020, nos termos do §4º do artigo 52 da Lei Orgânica Municipal;
CONSIDERANDO que o Poder Executivo foi comunicado pela Câmara de Vereadores em 10/06/2020 da reprovação do veto, encaminhado 
pelo Oficio Legislativo n° 117/2020, e que deixou transcorrer in albis o prazo constante no §7º do artigo 52 da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:
Art. 1º. PROMULGAR a Lei nº 1.394/2020 oriunda da Certidão de Lei nº 21/2020, de autoria do Poder Legislativo Municipal, cujo conteúdo 
faz parte integrante do presente ato de promulgação.

Art. 2º. Publique-se, registre-se, comunique-se ao Poder Executivo.

Câmara de Vereadores de Bom Jardim da Serra/SC, 17 de junho de 2020.

João Cristiano Pereira Rodrigues
Presidente

LEI Nº 1394/2020
INCLUI O §5º NO ARTIGO 16 DA LEI N. 1302/2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Excelentíssimo Senhor João Cristiano Pereira Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Bom Jardim da Serra, Estado 
de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas em lei, faz saber que é PROMULGADA nesta data a seguinte lei:

Art. 1º. Inclui o §5º no artigo 16 da Lei Ordinária Municipal n. 1302/2017, com a seguinte redação:

§5º: O professor admitido em caráter temporário não poderá ser dispensado no período de suspensão de aulas motivadas por decretação 
de estado de calamidade pública ou estado de emergência.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Bom Jardim da Serra - SC, 17 de junho de 2020.

João Cristiano Pereira Rodrigues
Vereador

ATO DE PROMULGAÇÃO Nº 07/2020 - LEI N. 1395/2020
Publicação Nº 2527149

ATO DE PROMULGAÇÃO Nº 07/2020

Promulga proposição legislativa em virtude do silêncio de promulgação pelo Prefeito Municipal, no prazo previsto no artigo 197 § 7º do 
Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Bom Jardim da Serra/SC e artigo 52 § 7º da Lei Orgânica Municipal.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE BOM JARDIM DA SERRA, Estado de Santa Catarina, Vereador João Cristiano Pereira Ro-
drigues, no uso de suas atribuições legais, definidas no artigo 197 § 7º do Regimento Interno desta Casa de Leis e artigo 52 § 7º da Lei 
Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO a aprovação, pela Câmara de Vereadores, do projeto de Lei n. 03/2020, de autoria do Poder Legislativo;
CONSIDERANDO que o Prefeito Municipal vetou o projeto de lei em 12 de maio de 2020;
CONSIDERANDO que o veto foi reprovado/rejeitado em sua totalidade, por unanimidade, em Sessão Ordinária realizada no dia 08 de junho 
de 2020, nos termos do §4º do artigo 52 da Lei Orgânica Municipal;
CONSIDERANDO que o Poder Executivo foi comunicado pela Câmara de Vereadores em 09/06/2020 da reprovação do veto, encaminhado 
pelo Oficio Legislativo n° 116/2020, e que deixou transcorrer in albis o prazo constante no §7º do artigo 52 da Lei Orgânica Municipal;
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RESOLVE:
Art. 1º. PROMULGAR a Lei nº 1.395/2020 oriunda da Certidão de Lei nº 16/2020, de autoria do Poder Legislativo Municipal, cujo conteúdo 
faz parte integrante do presente ato de promulgação.

Art. 2º. Publique-se, registre-se, comunique-se ao Poder Executivo.

Câmara de Vereadores de Bom Jardim da Serra/SC, 17 de junho de 2020.

João Cristiano Pereira Rodrigues
Presidente

LEI Nº 1395/2020
ALTERA O INCISO II DO ARTIGO 14º DA LEI 1302/2017.

O Excelentíssimo Senhor João Cristiano Pereira Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Bom Jardim da Serra, Estado 
de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas em lei, faz saber que é PROMULGADA nesta data a seguinte lei:
Art. 1º Fica alterado o inciso II do artigo 14º da Lei nº 1302/2017 que passará a vigorar com a seguinte redação:

Art. 14º (...)

II - à gestante e à adotante de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos;

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Bom Jardim da Serra - SC, 17 de junho de 2020.

João Cristiano Pereira Rodrigues
Vereador

https://leismunicipais.com.br/a1/sc/b/bom-jardim-da-serra/lei-ordinaria/2017/130/1302/lei-ordinaria-n-1302-2017-dispoe-sobre-contratacao-por-tempo-determinado-para-atender-necessidades-temporarias-de-exepcional-interesse-publico-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/sc/b/bom-jardim-da-serra/lei-ordinaria/2017/130/1302/lei-ordinaria-n-1302-2017-dispoe-sobre-contratacao-por-tempo-determinado-para-atender-necessidades-temporarias-de-exepcional-interesse-publico-e-da-outras-providencias
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Bom Jesus do Oeste

Prefeitura

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 64/2020
Publicação Nº 2526572

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 64/2020 DE 17 DE JULHO DE 2020 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 
013/2020 DE 20 DE JANEIRO DE 2020.

O MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO OESTE, Estado de Santa Catarina, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CGC sob nº. 
01.594.009/0001-30, com sua sede na Av. Nossa Senhora de Fátima, 120, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor Ronaldo 
Luiz Senger, residente e domiciliado na Av. Planalto nº 271, centro, neste Município de Bom Jesus do Oeste - SC, portador do RG, sob nº. 
3.437.386-1 e do CPF nº. 027.150.949-06, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado;
A empresa MHNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI, Pessoa jurídica de direito Privado, inscrita no CGC/MF sob nº. 05.245.502/0001-04, com 
sede a Av. Presidente Kennedy, 527, centro, Município de Maravilha - SC, neste ato representada pelo seu sócio administrador, senhor Patrick 
Canton, brasileiro, solteiro, maior, do comercio, residente e domiciliado na Av. Anita Garibaldi, 340, Apartamento 101, centro, município de 
Maravilha – SC, portador da Cédula de Identidade nº. 12/R 3.124.647 e inscrito no CPF sob n°. 023.318.399-05, doravante denominado 
como CONTRATADO, têm, de comum acordo e com amparo legal nas Leis Federais n°s. 8.666/93 e 8.883/94, contratado o objeto do pre-
sente, pelas seguintes cláusulas e condições que mutuamente aceitam e outorgam, conforme segue:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Contrato tem por objetivo, a contratação dos serviços com fornecimento de acesso à internet mensal, com um plano de 50 
Mbps, quatro planos de 30 Mbps, dois planos de 20 Mbps, e duas portas de IP fixo, com garantia de banda mínima de 90% Download e 
Upload, com instalação e disponibilidade de equipamentos em regime de comodato, bem como quaisquer outros elementos necessários 
para à prestação dos serviços a serem distribuídos e disponibilizados, sendo que todos os pontos de acesso deverão ter um IP válido, para 
o departamento de administração, saúde, educação e assistência social e conselho tutelar pelo período de janeiro a dezembro de 2020.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO ADITIVO DE PRAZO DE ENTREGA:

Fica aditado o valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) divididos em 7 meses de R$ 40,00 (quarenta reais) pela adição de 1 (um) IP 
fixo na Escola Nova.
Passando o valor do novo contrato para R$ 17.440,00 (dezessete mil quatrocentos e quarenta reais).

CLAUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas do contrato administrativo nº. 013/2020 de 20 de janeiro de 2020, ora aditado.

E por assim acordos estarem, assinam o presente termo aos representantes das partes contratantes, juntamente com as testemunhas 
abaixo.

Bom Jesus do Oeste (SC), 17 de junho de 2020.

Ronaldo Luiz Senger  Patrick Canton
Prefeito Municipal  Contatado
Testemunhas:

Leonir Lamb   Jeferson Persch
CPF nº. 036.471.959-10  CPF nº. 034.734.559-03

Cesar Luis Majolo
OAB/SC 32.022
Assessor Jurídico

LEI MUNICIPAL Nº 1.195/2020
Publicação Nº 2526739

LEI MUNICIPAL Nº 1.195/20, DE 17 DE JUNHO DE 2020.
AUTORIZA O MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE – SC A FIRMAR CONVÊNIO COM O ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DA SE-
CRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, COM A INTERVENIENCIA DO INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS VISANDO A DESCENTRALIZAÇÃO DA 
ATIVIDADE DE INSERÇÃO DE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, PRELIMINAR À EMISSÃO DE CÉDULA INDIVIDUAL DE IDENTIFICAÇÃO E 
DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

RONALDO LUIZ SENGER, Prefeito Municipal de Bom Jesus do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, faz saber que 
a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
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Art. 1º. Fica o município de Bom Jesus do Oeste – SC a firmar Acordo de Cooperação Técnica com o Estado de Santa Catarina, através da 
Secretaria de Segurança Pública, com a interveniência do Instituto Geral de Perícias visando a descentralização da atividade de inserção de 
dados de identificação civil, preliminar à emissão de cédula individual de identificação

Art. 2º. As despesas decorrentes desta Lei correrão a conta da dotação orçamentária própria do orçamento vigente.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo 
Único do art. 3°, do Decreto n° 4450, de 16 de setembro de 2013.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Jesus do Oeste - SC,
17 de junho de 2020.

RONALDO LUIZ SENGER
Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL Nº 1196/2020
Publicação Nº 2526741

LEI MUNICIPAL Nº 1.196/20, DE 17 DE JUNHO DE 2020.
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A PROMOVER A DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

RONALDO LUIZ SENGER, Prefeito Municipal de Bom Jesus do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, faz saber que 
a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal de Bom Jesus do Oeste, Estado de Santa Catarina, autorizado a promover a demolição 
da edificação existente sobre imóvel rural, matriculado no Registro de Imóveis sob nº 3.144, cuja destinação anterior era Escola Lajeado 
das Flores Alto e hoje se mostra inservível.

Parágrafo único – Os escombros serão destinados a entidade regularmente constituída e com atuação naquela comunidade.

Art. 2º. As despesas decorrentes desta Lei correrão a conta da dotação orçamentária própria do orçamento vigente.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo 
Único do art. 3°, do Decreto n° 4450, de 16 de setembro de 2013.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Jesus do Oeste - SC,
17

de junho de 2020.

RONALDO LUIZ SENGER
Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 13/2020
Publicação Nº 2526776

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 1081/2020
PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 13/2020
O MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE, Estado de Santa Catarina, por seu
Prefeito Municipal Sr. Ronaldo Luiz Senger, TORNA PÚBLICO, para o conhecimento dos interessados que às 09:00 horas do dia 01 de julho de 
2020, na sede da Municipalidade, fará realizar Processo Licitatório, na modalidade de Pregão Presencial tendo como objeto a eventual aqui-
sição de escavadeira hidráulica sobre esteira nova (zero hora) ano/modelo 2020, conforme especificação constante no anexo II do edital.
O Processo será regido pelas Leis Federais nº 8.666/93 e 10.520/02, 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 ao setor de Licitações do Município, sita a Av. 
Nossa Senhora de Fátima, 120, na cidade de Bom Jesus do Oeste – SC, Fone 049 3363 0200, e-mail: licitacao@bomjesusdooeste.sc.gov.br 
ou pelo site www.bomjesusdooeste.sc.gov.br.
Bom Jesus do Oeste – SC, aos 18 de junho de 2020.
Ronaldo Luiz Senger
Prefeito Municipal
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Câmara muniCiPal

ERRATA Nº 2 AO EDITAL DO PREGAO PRESENCIAL Nº 12020
Publicação Nº 2526635

Estado de Santa Catarina
Câmara Municipal de Vereadores de Bom Jesus do Oeste

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2020
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2020

Errata ao Edital do Pregão Presencial nº 1/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE LOCA-
ÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.
A CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO OESTE, neste ato representada pelo seu Presidente, o Sr. Hari Schmidt, no uso de suas atribui-
ções, torna público, para conhecimento dos interessados, a ERRATA DO EDITAL de Pregão Presencial nº 1/2020 .

ONDE SE Lê:

“ ... O Edital alterado e esclarecimentos poderão ser obtidos junto à Câmara Municipal de Vereadores de Bom Jesus do oeste, com sede na 
Rua Irmão Ambrósio, nº 120,- Centro, e no site da entidade, www.camarabmjesusdooeste.sc.gov.br.”

LEIA-SE:

O Edital alterado e esclarecimentos poderão ser obtidos junto à Câmara Municipal de Vereadores de Bom Jesus do oeste, com sede na Rua 
Irmão Ambrósio, nº 120,- Centro, e no site da entidade, www.camarabomjesusdooeste.sc.gov.br.”

Os outros itens do edital permanecem inalterados.

O Edital alterado e esclarecimentos poderão ser obtidos junto à Câmara Municipal de Vereadores de Bom Jesus do oeste, com sede na Rua 
Irmão Ambrósio, nº 120,- Centro, e no site da entidade, www.camarabomjesusdooeste.sc.gov.br.
Demais informações fone (49) 3363-0123
Bom Jesus do Oeste – SC, 17 de junho de 2020.
HARI SCHMIDT
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

http://www.camarabmjesusdooeste.sc.gov.br
http://www.camarabomjesusdooeste.sc.gov.br
http://www.camarabomjesusdooeste.sc.gov.br
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Bom Retiro

Prefeitura

2456.20 - LEI CMDCA
Publicação Nº 2527057

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO
ESTADO DE SANTA CATARINA

Lei Nº 2456/20 de 17.06.2020.

ALTERA REDAÇÃO DO ARTIGO 6º DA LEI Nº 2280/15, DE 23 DE JUNHO DE 2015, QUE TRATA DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL 
DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E SUPRIME O § 4º DO MESMO ARTIGO.

Faço saber a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores aprovou, e eu, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica Alterado o Artigo 6º, da 2280/15, de 23 de junho de 2015, que passará ter a seguinte redação:

“Art.6º O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA é órgão Colegiado de composição paritária, constituído por:

I - 05 representantes de Órgãos do Poder Executivo;

II - 05 representantes de Entidades não-governamentais de âmbito municipal, que desenvolvam ações voltadas ao atendimento, à promo-
ção, à proteção, à defesa, à garantia e ao estudo e pesquisa dos Direitos da Criança e do Adolescente.”

Art. 2º Fica suprimido o § 4º do artigo 6º da 2280/15, de 23 de junho de 2015.

Prefeitura Municipal de Bom Retiro, 17 de junho de 2020.

VILMAR JOSÉ NECKEL
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado
Na Data Supra

NILTON CESAR DOS SANTOS
Sec. Mun. Adm. e Fazenda

2457.20 - LEI - CONSELHO TUTELAR
Publicação Nº 2527065

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO
ESTADO DE SANTA CATARINA

Lei Nº 2457/20 de 17.06.2020.

ACRESCENTA O § 6° E § 7º DO ART. 12 DA LEI 2401/2019 PARA NOVAS DIRETRIZES QUANTO À ELEIÇÃO SUPLEMENTAR DO CONSELHO 
TUTELAR EM ÉPOCA DE PANDEMIA DO CORONAVÍRUS – COVID19, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Faço saber a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores aprovou, e eu, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica acrescido ao artigo 12, da Lei 2401/2019, de 02 de abril de 2019, o §6° e §7°, com a seguinte redação:
Art. 12 ........................................................................................................................ 
§ 6° Com a impossibilidade de eleição suplementar dos Conselho Tutelar nos moldes no caput deste artigo, em decorrência da pandemia 
mundial do coronavírus – COVID19, a escolha dos novos suplentes ficará à cargo de eleição indireta, com voto secreto e direto, pelo Con-
selho Municipal da Criança e do Adolescente – CMDCA, após a elaboração de edital de inscrição para os candidatos interessados.
§ 7° A eleição suplementar indireta aludida no § 6°, terá validade até o fim do mandato dos demais Conselheiros Tutelares na eleição de 
2024.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Prefeitura Municipal de Bom Retiro, 17 de junho de 2020.

VILMAR JOSÉ NECKEL
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado
Na Data Supra

NILTON CESAR DOS SANTOS
Sec. Mun. Adm. e Fazenda

721.06.20 - P.LIC. MOT. P. FAM. ADRIANA STEIMBACH
Publicação Nº 2526608

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO
ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N.º 721/20 de 16.06.20
Concede Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família

O Prefeito do Município de Bom Retiro – SC, no uso de suas atribuições legais de acordo com os artigos 72 e 75 da Lei Complementar n.º 
01/03 de 02.12.03 (Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Bom Retiro – SC):

RESOLVE:

Conceder de acordo com o que consta no Atestado apresentado 10 (dez) dias de licença para acompanhar sua mãe Joanilda Schlickmann 
Steinbach, na realização de tratamento de saúde, a contar do dia 01 de junho com término no dia 10 de junho de 2020, a funcionária Adria-
na Steimbach, Ocupante do cargo de Professor I - 3 – Nível 22, 50 horas semanais, do Quadro de Pessoal do Município, com exercício na 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte –– Creche Municipal Antônia Maria da Silva Vieira e Pré Escolar Capistrano.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,
16 de junho de 2020.

VILMAR JOSÉ NECKEL   NILTON CESAR DOS SANTOS
Prefeito Municipal   Sec. Mun. Administração e Fazenda

722.06.20 - P. LIC. TRAT. SAÚDE BERENICE SCHLEMPER
Publicação Nº 2526610

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO
ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N.º 722/20 de 16.06.20
Concede Licença para Tratamento de Saúde

O Prefeito do Munícipio de Bom Retiro – SC, no uso de suas atribuições legais de acordo com os artigos 71 e 72 da Lei Complementar n.º 
01/03 de 02.12.03 que alterou as disposições da Lei n.º 1357 de 07.11.96 e da Lei 1115 de 24.07.92 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis 
do Município de Bom Retiro – SC):

RESOLVE:

Conceder de acordo com o que consta na Declaração de Comparecimento apresentada, 01 (um) dia de licença para realizar tratamento de 
saúde, no dia 09 de junho de 2020, a funcionária Berenice Schlemper, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem - Padrão 1 – Nível 3, 
do quadro de Pessoal do Município com exercício na Secretaria Municipal de Saúde - Programa Saúde da Família - Centro.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,
16 de junho de 2020.

VILMAR JOSÉ NECKEL   NILTON CESAR DOS SANTOS
Prefeito Municipal   Sec. Mun. Administração e Fazenda
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723.06.20 - P.LIC. MOT. P. FAM. DANIELA MATEUS
Publicação Nº 2526611

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO
ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N.º 723/20 de 16.06.20
Concede Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família

O Prefeito do Município de Bom Retiro – SC, no uso de suas atribuições legais de acordo com os artigos 72 e 75 da Lei Complementar n.º 
01/03 de 02.12.03 (Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Bom Retiro – SC):

RESOLVE:

Conceder de acordo com o que consta no Atestado apresentado 01 (um) dia de licença para acompanhar familiar, na realização de trata-
mento de saúde, no dia 08 de junho de 2020, a funcionária Daniela Mateus, Ocupante do cargo de Profissional de Enfermagem, Padrão 
I – Nível 9, do Quadro de Pessoal do Município, com exercício na Secretaria Municipal de Saúde – ESF Bairro Centro.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,
16 de junho de 2020.

VILMAR JOSÉ NECKEL   NILTON CESAR DOS SANTOS
Prefeito Municipal   Sec. Mun. Administração e Fazenda

724.06.20 - P. FÉRIAS IZABEL AP. T. SERAFIM
Publicação Nº 2526612

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO
ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N.º 724/20 de 16.06.20
Concede Férias Regulamentares

O Prefeito Municipal de Bom Retiro – SC, no uso de suas atribuições legais de acordo com o artigo 68 da Lei Complementar n.º 01/03 de 
02.12.03 que alterou as disposições da Lei n.º 1357 de 07.11.96 e da Lei 1115 de 24.07.92 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Mu-
nicípio de Bom Retiro – SC):

RESOLVE:

Conceder 25 (vinte e cinco) dias de férias regulamentares correspondente ao período de 2018 (Dois Mil e Dezoito) a 2019 (Dois Mil e De-
zenove) a funcionária Izabel Aparecida Trento Serafim, ocupante do cargo de Professor I - 3 – Nível 22, 30 horas semanais, do quadro de 
Pessoal do Município, com exercício na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte – Centro de Educação Infantil Professor Alosir 
Moretti, para gozá-las a contar do dia 10 de junho com término no dia 09 de julho de 2020.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,
16 de junho de 2020.

VILMAR JOSÉ NECKEL   NILTON CESAR DOS SANTOS
Prefeito Municipal   Sec. Mun. Administração e Fazenda

ERRATA LEI 2456
Publicação Nº 2527059

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO
ESTADO DE SANTA CATARINA

ERRATA À PUBLICAÇÃO DA LEI Nº 2456/20 de 10.06.20, PUBLICADA NO DIA 15 DE JUNHO DE 2020, NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIÍOS:

Torna sem efeito a publicação da Lei nº 2456/20, publicada no Diário Oficial dos Municípios de 15/06/2020, Edição N° 3171, página 258, 
publicação 2521108 tendo em vista que o Projeto de Lei foi promulgado erroneamente. A referida Lei terá sua data de validade a partir da 
data da nova publicação no Diário Oficial dos Municípios.

Bom Retiro, 17 de junho de 2020.
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VILMAR JOSÉ NECKEL
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado
Na Data Supra

NILTON CESAR DOS SANTOS
Sec. Mun. Administração e Fazenda
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Botuvera

Prefeitura

EDITAL P.L. Nº 38/2020 P.P 32/2020 SRP MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO (BRAÇO ORNAMENTAL 
E LUMINÁRIA).

Publicação Nº 2526485

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BOTUVERÁ
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 38/2020-PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº32/2020

O MUNICÍPIO DE BOTUVERÁ torna público que se encontra aberto Processo Licitatório para MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO 
(BRAÇO ORNAMENTAL E LUMINÁRIA). Recebimento da documentação e propostas: 01/07/2020, até as 09:00 Horas, com a abertura da 
sessão as 09:30 horas. Local, Sala de Licitações da Prefeitura, sito a Rua João Morelli, 66, Centro, Botuverá/SC. Edital e informações no 
setor de Licitações no mesmo endereço, Fone/Fax (47) 3359-3200 e e-mail licitacao1@botuvera.sc.gov.br, e site www.botuvera.sc.gov.br.
Botuverá-SC, 18 de junho de 2020.

 ............................. 
Ângelo Luiz Venzon
Secretário de Obras e Infraestrutura

mailto:licitacao1@botuvera.sc.gov.br,
http://www.botuvera.sc.gov.br/
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Braço do Trombudo

Prefeitura

EXTRATO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 19/2020 SRP
Publicação Nº 2526235

PROCESSO ADMINISTRATIVO 27/2020
EDITAL DE LIC. PREGÃO PRESENCIAL 19/2020 SRP
EXCLUSIVO PARA MEI, ME E EPP.

O Município de Braço do Trombudo/SC torna público para conhecimento dos interessados que as 08h30min do dia 01/07/2020, estará sele-
cionando a melhor proposta para Registro de preços para eventuais aquisições de materiais para pintura e tintas para as diversas secretarias 
do Município de Braço do Trombudo/SC. Informações pelo fone 47 3547-0179 pelo e-mail: licitacao@bracodotrombudo.sc.gov.br ou pelo 
site www.bracodotrombudo.sc.gov.br.
Braço do Trombudo, em 17 de junho de 2020.
Nildo Melmestet - Prefeito Municipal.

RETIFICAÇÃO DECRETO Nº 63/2020
Publicação Nº 2526869

RETIFICAÇÃO DO DECRETO Nº. 063/2020.

Onde se lê:
Abre Crédito Suplementar no Orçamento vigente.

NILDO MELMESTET, Prefeito Municipal de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de conformidade 
com o inciso III do Art. 9º da Lei Municipal nº 0936, de 09 de dezembro de 2019,

DECRETA:

Art. 1º - Fica criado um crédito adicional suplementar no valor de R$ 102.961,60 (Cento e dois mil, novecentos e sessenta e um reais e 
sessenta centavos), destinado a suplementar a seguinte dotação do orçamento vigente:

03 – SECRETARIA DE ADM., FINANÇAS e PLANEJAMENTO
01 – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

0.001 – Encargos Especiais/Obrig. Trib (PASEP)/Contr/Após.Pensões

(160) – 3.3.90.00.00.00.00.00 0253 – Aplicações Diretas ........................... R$ 1.018,08
(161) – 3.3.90.00.00.00.00.00 0252 – Aplicações Diretas ........................... R$ 135,32

03 – SECRETARIA DE ADM., FINANÇAS e PLANEJAMENTO
01 – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2.006 – Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças

(159) – 3.1.90.00.00.00.00.00 0253 – Aplicações Diretas ........................... R$ 101.808,20

TOTAL ....................................................................................................... R$ 102.961,60

Art. 2º - Utilizar-se-á como fonte de recursos do excesso de arrecadação do exercício de 2020 do recurso 1.0253 –COVID-19 Rec. Transf. 
da União sem destinação específica.

Art. 3º - Utilizar-se-á como fonte de recursos do excesso de arrecadação do exercício de 2020 do recurso 1.0252 –COVID-19 Rec. Transf. 
da União destinados a ações da Saúde e Ass. Social.

Art. 4º - 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.

Lê-se:
Abre Crédito Suplementar no Orçamento vigente.

NILDO MELMESTET, Prefeito Municipal de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de conformidade 

http://www.bracodotrombudo.sc.gov.br
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com o inciso III do Art. 9º da Lei Municipal nº 0936, de 09 de dezembro de 2019,

DECRETA:

Art. 1º - Fica criado um crédito adicional suplementar no valor de R$ 101.808,20 (Cento e um mil, oitocentos e oito reais e vinte centavos), 
destinado a suplementar a seguinte dotação do orçamento vigente:

03 – SECRETARIA DE ADM., FINANÇAS e PLANEJAMENTO
01 – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

0.001 – Encargos Especiais/Obrig. Trib (PASEP)/Contr/Após.Pensões

(160) – 3.3.90.00.00.00.00.00 0253 – Aplicações Diretas ........................... R$ 1.018,08
(161) – 3.3.90.00.00.00.00.00 0252 – Aplicações Diretas ........................... R$ 135,52

03 – SECRETARIA DE ADM., FINANÇAS e PLANEJAMENTO
01 – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2.006 – Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças

(159) – 3.1.90.00.00.00.00.00 0253 – Aplicações Diretas ........................... R$ 100.654,60

TOTAL ....................................................................................................... R$ 101.808,20

Art. 2º - Utilizar-se-á como fonte de recursos do excesso de arrecadação do exercício de 2020 do recurso 1.0253 –COVID-19 Rec. Transf. 
da União sem destinação específica.

Art. 3º - Utilizar-se-á como fonte de recursos do excesso de arrecadação do exercício de 2020 do recurso 1.0252 –COVID-19 Rec. Transf. 
da União destinados a ações da Saúde e Ass. Social.

Art. 4º - 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), 09 de Junho de 2020.

NILDO MELMESTET
Prefeito Municipal

RETIFICAÇÃO DECRETO Nº 64/2020
Publicação Nº 2526872

RETIFICAÇÃO DO DECRETO Nº. 064 /2020.

Onde se Lê:
Abre Crédito Suplementar no Orçamento vigente.

NILDO MELMESTET, Prefeito Municipal de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de conformidade 
com o inciso III do Art. 9º da Lei Municipal nº 0936, de 09 de dezembro de 2019,

DECRETA:

Art. 1º - Fica criado um crédito adicional suplementar no valor de R$ 4.517,65 (Quatro mil, quinhentos e dezessete reais e sessenta e cinco 
centavos), destinado a suplementar a seguinte dotação do orçamento vigente:

10 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.100 – Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

(26) – 3.1.90.00.00.00.00.00 0252 – Aplicações Diretas ........................... R$ 4.517,65

TOTAL ....................................................................................................... R$ 4.517,65

Art. 2º - Utilizar-se-á como fonte de recursos do excesso de arrecadação do exercício de 2020 do recurso 1.0252 –COVID-19 Rec. Transf. 
da União destinados a ações da Saúde e Ass. Social
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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.

Lê-se:

Abre Crédito Suplementar no Orçamento vigente.

NILDO MELMESTET, Prefeito Municipal de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de conformidade 
com o inciso III do Art. 9º da Lei Municipal nº 0936, de 09 de dezembro de 2019,

DECRETA:

Art. 1º - Fica criado um crédito adicional suplementar no valor de R$ 4.472,48 (Quatro mil, quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta 
e oito centavos), destinado a suplementar a seguinte dotação do orçamento vigente:

10 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.100 – Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

(26) – 3.1.90.00.00.00.00.00 0252 – Aplicações Diretas ........................... R$ 4.472,48

TOTAL ....................................................................................................... R$ 4.472,48

Art. 2º - Utilizar-se-á como fonte de recursos do excesso de arrecadação do exercício de 2020 do recurso 1.0252 –COVID-19 Rec. Transf. 
da União destinados a ações da Saúde e Ass. Social

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), 09 de Junho de 2020.

NILDO MELMESTET
Prefeito Municipal

RETIFICAÇÃO DECRETO Nº 65/2020
Publicação Nº 2526875

RETIFICAÇÃO DO DECRETO Nº. 065/2020.

Onde se lê:

Abre Crédito Suplementar no Orçamento vigente.

NILDO MELMESTET, Prefeito Municipal de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de conformidade 
com o inciso III do Art. 9º da Lei Municipal nº 0936, de 09 de dezembro de 2019,

DECRETA:

Art. 1º - Fica criado um crédito adicional suplementar no valor de R$ 9.035,31 (Nove mil, trinta e cinco reais e trinta e um centavos), des-
tinado a suplementar a seguinte dotação do orçamento vigente:

09 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.085 – Manutenção, Coordenação e Reequipamento das Atividades da Saúde

(46) – 3.1.90.00.00.00.00.00 0252 – Aplicações Diretas ........................... R$ 9.035,31

TOTAL ....................................................................................................... R$ 9.035,31

Art. 2º - Utilizar-se-á como fonte de recursos do excesso de arrecadação do exercício de 2020 do recurso 1.0252 –COVID-19 Rec. Transf. 
da União destinados a ações da Saúde e Ass. Social

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.

Lê-se:
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Abre Crédito Suplementar no Orçamento vigente.

NILDO MELMESTET, Prefeito Municipal de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de conformidade 
com o inciso III do Art. 9º da Lei Municipal nº 0936, de 09 de dezembro de 2019,

DECRETA:

Art. 1º - Fica criado um crédito adicional suplementar no valor de R$ 8.944,46 (Oito mil, novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta 
e seis centavos), destinado a suplementar a seguinte dotação do orçamento vigente:

09 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.085 – Manutenção, Coordenação e Reequipamento das Atividades da Saúde

(46) – 3.1.90.00.00.00.00.00 0252 – Aplicações Diretas ........................... R$ 8.944,96

TOTAL ....................................................................................................... R$ 8.944,46

Art. 2º - Utilizar-se-á como fonte de recursos do excesso de arrecadação do exercício de 2020 do recurso 1.0252 –COVID-19 Rec. Transf. 
da União destinados a ações da Saúde e Ass. Social

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), 09 de Junho de 2020.

NILDO MELMESTET
Prefeito Municipal
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ATA REGISTRO DE PREÇOS 27/2019
Publicação Nº 2508451
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EXTRATO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 05/2020-FMS SRP
Publicação Nº 2526261

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 09/2020  
EDITAL DE LIC. PREGÃO PRESENCIAL 05/2020-FMS SRP 
 
O Município de Braço do Trombudo/SC torna público para conhecimento dos interessados que as 
08h30min do dia 30/06/2020, estará selecionando a melhor proposta para Registro de Preços para 
eventuais trocas de óleo e filtros dos veículos da Secretaria de Saúde do município de Braço do 
Trombudo, SC. Informações pelo fone 47 3547-0179 pelo e-mail: licitacao@bracodotrombudo.sc.gov.br 
ou pelo site www.bracodotrombudo.sc.gov.br.  
Braço do Trombudo, em 17 de junho de 2020.         
Nildo Melmestet - Prefeito Municipal. 
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Brunópolis

Prefeitura

INSTRUÇÃO NORMATIVA 001/2020
Publicação Nº 2526441

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01, DE 17 JUNHO DE 2020 

 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições, vem por 
meio desse instrumento padronizar o combate a pandemia coronavírus (Covid-
19); 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, em 11 
de março de 2020, haver uma pandemia do novo coronavírus (COVID-19);  

CONSIDERANDO o Boletim Epidemiológico Nº 05, do Centro de Operações de 
Emergência em Saúde Pública, da Secretaria de Vigilância em Saúde, do 
Ministério da Saúde, publicado em 14 de março de 2020;  

CONSIDERANDO o Decreto Executivo Nº 029/2020 em 08 de junho de 2020 
dispõe sobre novas medidas restritivas de enfrentamento à situação de 
emergência em saúde pública decorrente do novo coronavírus - covid-19, no 
âmbito do município de Brunópolis/SC, e dá outras providências;  

CONSIDERANDO a imprescindível de que todos adotem medidas para conter e 
minimizar a disseminação do coronavírus (COVID-19) e no intuito de evitar a 
ocorrência de novos casos; 

CONSIDERANDO a PORTARIA SES nº 398 de 09/06/2020, em respeito a 
tratativa do coronavirus (COVID-19); 

 

RESOLVE: 

I – DISPOSIÇÃO GERAL 

Art. 1º. As portas e janelas das unidades de saúde deverão ficar abertas, 
favorecendo a circulação de ar. 

Art. 2º. Todos os profissionais deverão realizar os procedimentos básicos de 
prevenção do contágio, conforme orientações e modelo disponíveis no Boletim 
Epidemiológico Nº 5, do Ministério da Saúde, que inclui:  

a) Lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo menos 20 
segundos, respeitando os 5 momentos de higienização. Se não houver água e 
sabonete, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool.  

b) Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas.  

c) Se necessário ficar em casa, após orientação médica tendo passado por 
consulta. 

d) Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo.  

e) Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência. 

Art. 3º. Deve-se adotar providências individuais e coletivas que previnam o 
contágio, tais como: disponibilizar lavatório com água e sabão para higienização 
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das mãos, álcool em gel para o uso de todos os que frequentarem o espaço, 
manter os ambientes bem ventilados, não permitir o compartilhamento de 
objetos pessoais. 

Art. 4º. Todas as pessoas que buscarem atendimento de Urgência e Emergência 
serão orientadas, ao chegar a realizar higienização das mãos com álcool em gel 
e uso obrigatório de mascará. 

Art. 5º. Essa normativa entra em vigor a partir 17 de junho de 2020.  

 

II - DO CENTRO DE TRIAGEM 

Art. 1º. Será designada como centro de triagem para o coronavírus (COVID-19), 
a antiga biblioteca pública de Brunópolis.  

Art. 2º. A estrutura física deverá dispor de recepção, sala de testagem, e sala de 
atendimento médico, eles devem dispor de cadeiras, mesa e computador se 
necessário. 

Art. 3º. Pacientes com sinais e sintomas suspeitos, identificados ainda na 
recepção, serão orientados a utilizar máscaras de isolamento respiratório e 
direcionados à sala de triagem. 

§1º. São sinais e sintomas suspeitos aqueles que se assemelham a uma 
síndrome gripal, principalmente: Febre; Tosse; Dor de garganta; Mialgia (dor 
muscular); Cefaleia; Prostração; Dificuldade para respirar; Batimento das asas 
nasais. 

Art. 4º.  Esses pacientes serão atendidos inicialmente pelo profissional de 
Enfermagem, e se necessário o encaminhará para o Médico. 

§1º. Durante o atendimento, o profissional de saúde deverá usar máscara, além 
de outros equipamentos de proteção individual, como luvas, por exemplo. 

Art. 5º. Após avaliação médica, se descartada a suspeita de contaminação por 
coronavírus(COVID-19), deverá ser orientado pelo profissional de saúde sobre 
as medidas protetivas necessárias. 

Art. 6º. Após avaliação médica, se confirmada a suspeita de contaminação por 
coronavírus(COVID-19), o paciente deverá ser orientado quanto ao protocolo de 
isolamento domiciliar durante 14 dias, monitorado pela equipe da saúde. 

Art. 7º. Os profissionais que não forem designados para o centro de triagem não 
devem transitar por esse ambiente, deixando a circulação nesse espaço restrita 
aos profissionais ali designados, esses profissionais sempre que possível, 
deverá manter distância de, pelo menos, um metro dos pacientes e utilizar 
máscara de isolamento respiratório. 

Art. 8º. Profissionais que apresentem quaisquer sinais ou sintomas de 
síndromes gripais, ainda que sem gravidade, independentemente de 
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confirmação laboratorial, deverão passar pelo centro de triagem, e seguir as 
orientações médicas. 

Art. 9º. As notificações deverão ser preenchidas nas planilhas disponibilizadas 
pela Secretaria Municipal de Saúde, Regional de Saúde e Governo do Estado. 

§1º.  O profissional responsável pela realização do teste rápido deverá preencher 
as planilhas no mesmo dia da notificação.   

Art. 10º. Não será realizado a coleta de swab no centro de triagem e nem nas 
unidades de saúde do município. 

III - DO MONITORAMENTO 

Art. 1º. Um profissional em isolamento/remoto, será responsável pelo 
monitoramento dos pacientes confirmados com coronavirus (Covid-19). 

§1º. Será feito o contato com o(s) paciente a cada 24 horas. 

Art. 2º. Deverá ser passado as informações para o Centro de triagem em caso 
de agravamento dos sintomas. 

IV- DA TRIAGEM 

Art. 1º. A triagem deverá ser feita por um profissional de enfermagem. 

§1º. Os profissionais de enfermagem deverão passar por uma capacitação sobre 
como realizar: a triagem e coleta de teste rápido para coronavírus (Covid-19). 

 

V - DOS TESTES RÁPIDOS 

Art. 1º. O teste rápido será realizado somente no centro de triagem. 

Art. 2º.  Para realizar o teste o paciente deverá estar apresentando sintomas 
gripais à pelo menos 8 (oito) dias, conforme PORTARIA SES nº 398 de 09 de 
junho de 2020. 

§1º. O teste rápido será realizado exclusivamente em pacientes que 
apresentarem os sintomas gripais. Prioriza-se o uso racional e seguro dos testes 
rápidos (TR) 

§2º. Só será testado os pacientes que tenham sido devidamente triados. 

Art. 3º. Os testes de IgG e IgM serão realizados exclusivamente para os 
profissionais da saúde que precisarem retornar ao trabalho.  

Art. 4º. Os trabalhadores cujo resultado do TR for REAGENTE, confirma 
infecção pelo SARS-CoV-2 e devem completar, no mínimo, 14 (quatorze) dias 
de afastamento a partir do início dos sintomas, sendo acompanhado pela equipe 
de saúde local, podendo retornar às atividades quando estiver no mínimo há 72h 
sem sintomas. 
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Art. 5º. Os trabalhadores assintomáticos com teste rápido positivo, quando se 
tratar de um teste que não discrimina IgM de IgG (ou seja, teste com 
determinação de anticorpos totais), dessa forma não sendo possível garantir que 
estamos diante de infecção aguda ou apenas cicatriz sorológica, deverá ser 
afastado e permanecer em quarentena pelo período de 7 dias. 

 

 

 

VI - DA MANUTENÇÃO DOS AMBIENTES 

Art. 1º. A manutenção das unidades de saúde e do centro de triagem para 
coronavirus (COVID-19) deverão seguir os seguintes critérios: 

§1º.  Desinfecção a cada 30 minutos das superfícies, mesas, cadeiras e 
maçanetas com álcool 70%. 

§2º.  A estrutura física interna, como exemplo, banheiros deverão ser lavados 
com hipoclorito e após com álcool 70%. 

 

VII - DO TRANSPORTE DE PACIENTES 

Art. 1º. O transporte dos pacientes confirmados com coronavirus (COVID-19) 
será feito por uma ambulância de uso exclusivo. 

Art. 2º. A ambulância contará com um motorista a disposição para transporte 
exclusivo de pacientes com coronavirus (COVID-19). 

§1º. Caso seja necessária a remoção de pacientes estáveis o motorista poderá 
realizar o transporte sozinho.   

§2º.  Caso o paciente esteja instável, segundo o diagnóstico médico, essa 
remoção necessitará de acompanhamento do médico. 

Art. 3º. A ambulância deverá conter em seu interior: 

a) Oxigênio; 
b) Kit de emergência; 

§1º. Será da competência do Enfermeiro responsável pelo plantão do dia a 
conferência do kit de emergência, sendo realizado um checklist dos 
equipamentos. 

Art. 4º. A desinfecção da ambulância será de responsabilidade do motorista. 
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Gisele Miriam de Oliveira 

Secretaria Municipal de Saúde 
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Câmara muniCiPal

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO 1º BIMESTRE/2020
Publicação Nº 2527237

 

 

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO 

PODER LEGISLATIVO 

  

COMPETÊNCIA: 1º BIMESTRE DE 2020 (JANEIRO/FEVEREIRO)  

  

Artigo 5° da Resolução n° TC-16/94, alterada pela Resolução n° TC-11/2004 

Dispõe o artigo 31 da Constituição Federal que a fiscalização do Município 
será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos 
sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. Por sua 
vez o artigo 74 estabelece que o Sistema de Controle Interno deve ter atuação 
sistêmica e integrada com o controle externo exercido pelo Poder Legislativo, com 
apoio do Tribunal de Contas. Veja-se: 

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema 
de controle interno com a finalidade de: 
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas 
de governo e dos orçamentos da União; 
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem 
como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; 
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e 
haveres da União; 
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 

A Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, denominada 
Lei de Responsabilidade Fiscal que tem por finalidade fundamental o equilíbrio das 
contas públicas, demonstra claramente ser imprescindível à existência e, 
principalmente, a eficiência do Controle Interno para a consecução de tal desiderato. O 
artigo 59 da LRF dispõe: 

Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema 
de controle interno de cada Poder e do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das 
normas desta Lei Complementar, com ênfase no que se refere a: 
I - atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias; 
II - limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição em Restos a Pagar; 
III - medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos 
termos dos arts. 22 e 23; 
IV - providências tomadas, conforme o disposto no art. 31, para recondução dos montantes das 
dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites; 
V - destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições 
constitucionais e as desta Lei Complementar; 
VI - cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos municipais, quando houver. 

A nível estadual a Lei Orgânica do Tribunal de Contas (Lei Complementar nº 
202, de 15 de dezembro de 2000) dispõe sobre o controle interno em seus artigos 60 a 
64. Importante salientar o conteúdo do artigo 61 da referida lei: 
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Art. 61. No apoio ao controle externo, os órgãos integrantes do sistema de controle interno 
deverão exercer, dentre outras, as seguintes atividades: 
I - organizar e executar, por iniciativa própria ou por determinação do Tribunal de Contas do 
Estado, programação de auditorias contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial 
nas unidades administrativas sob seu controle, enviando ao Tribunal os respectivos relatórios; 
II - realizar auditorias nas contas dos responsáveis sob seu controle, emitindo relatório, 
certificado de auditoria e parecer; e 
III - alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure tomada de 
contas especial sempre que tomar conhecimento de qualquer das ocorrências referidas no 
caput do art. 10 desta Lei. 

De acordo com a INSTRUÇÃO NORMATIVA N.TC-0020/2015, em seu art. 
20, o Controle Interno (Executivo e Legislativo) dará apoio ao Controle Externo 
(Tribunal de Contas do Estado): 

Art. 20. Constitui dever do Estado e dos Municípios manter sistema de controle interno de 
forma integrada, para, dentre outras finalidades, apoiar o Tribunal de Contas no exercício do 
controle externo conforme estabelecem o artigo 74 da Constituição Federal e os artigos 62 e 
113 da Constituição Estadual, sendo fundamental a criação e estruturação de uma unidade 
específica responsável pela integração do sistema, coordenação e controle, tendo por objetivo 
uma gestão responsável, a transparência, a probidade dos atos administrativos, o cumprimento 
do planejamento orçamentário e financeiro e a regularidade da gestão.   

No âmbito municipal a instituição, organização, atribuições, atividades e 
demais disposições relativas ao Sistema de Controle Interno estão estabelecidas na 
Lei Municipal 879/2016 de 08 de agosto de 2016 e sua alteração Lei Municipal 892 de 
17 de maio de 2017. A Câmara Municipal estruturou o Controle Interno do Legislativo 
através da Resolução nº 003/2017 de 15 de maio de 2017, que “Dispõe sobre a 
Função de Controlador Interno da Câmara Municipal de Brunópolis e dá outras 
providências”, visando dar suporte ao Sistema de Controle Interno Municipal, bem 
como cumprir o que determina o disposto nos artigos 31, 70 e 74 da Constituição 
Federal de 1988, o artigo 59 da Lei complementar nº 101/2000 - Lei de 
Responsabilidade Fiscal, artigos 76 e seguintes da Lei 4.320/64 e Lei Complementar 
Estadual nº 202, de 15 de dezembro de 2000 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas) e 
Lei Complementar Estadual nº 246, de 09 de junho de 2003. 

Em decorrência do disposto na legislação das três esferas de governo que 
orientam o Sistema de Controle Interno, apresentamos o relatório que segue, 
objetivando evidenciar os aspectos contábeis, financeiros, orçamentários, patrimoniais, 
fiscais bem como as ações desenvolvidas pela controladoria deste Município, 
relativamente ao 1º bimestre de 2020, priorizando-se as demonstrações relativas a: 

      -Planejamento 
      -Execução Orçamentária 
      -Limites Constitucionais e Legais 
      -Gestão Fiscal 
      -Gerenciais 
      -Limites Legais do Poder Legislativo 

Sobre tais aspectos passa-se a evidenciar: 

PLANEJAMENTO 
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O planejamento é um dos principais pilares de sustentação da 
Responsabilidade Fiscal almejada pela Lei Complementar n. 101, de 04 de maio de 
2000, denominada justamente de Lei de Responsabilidade Fiscal. O planejamento na 
Administração Pública baseia-se na elaboração, acompanhamento e aplicação de três 
instrumentos legislativos denominados Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA). Tais instrumentos estão 
previstos no artigo 165 da Constituição Federal. Plano Plurianual (PPA) Dispõe o § 1º 
do artigo 165 da Constituição Federal 

Plano Plurianual (PPA) 

Dispõe o § 1º do artigo 165 da Constituição Federal que a lei que instituir o 
plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas 
da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas 
decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Da mesma 
forma, no âmbito municipal também tais elementos hão de ser observados. O Plano 
Plurianual estabelece o planejamento das despesas de capital e dos programas de 
caráter contínuo relativamente aos três últimos anos do mandato e do primeiro ano do 
mandato seguinte. 

O Município de Brunópolis dispôs sobre o PPA (Quadriênio 2018-2021), 
através da Lei Municipal nº 943/2019 de 02 de outubro de 2019 que (Altera a Lei 
Municipal nº 899 de 30 de agosto de 2017), onde estão definidos para o período, os 
programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de seus recursos 
a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas 
de duração continuada, atendendo ao disposto no artigo nº 165, parágrafo 1º da 
Constituição Federal, na forma exigida pela Lei Complementar nº 101/2000. 

 

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 

O § 2º do artigo 165 da Constituição Federal dispõe que a lei de diretrizes 
orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública 
federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro 
subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as 
alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das 
agências financeiras oficiais de fomento.  

Conforme § 1º do artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, a LDO deverá 
conter ainda o Anexo de Metas Fiscais, e o § 3º do mesmo artigo da LRF determina a 
elaboração do Anexo de Riscos Fiscais. 

O Município de Brunópolis definiu as diretrizes para a elaboração da Lei 
Orçamentária do exercício 2020 através da Lei Municipal nº 944 de 02 de Outubro de 
2019 que, “Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o 
exercício financeiro de 2020 e dá outras providências”, na forma e conteúdo exigidos 
pela Lei Complementar nº 101/2000. 

Lei Orçamentária Anual (LOA) 
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O § 5º do artigo 165 da Constituição Federal dispõe sobre a Lei Orçamentária 
Anual, estabelecendo: 

Art. 165....................... § 5º -  
A lei orçamentária anual compreenderá:  
I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da 
administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; 
II - o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, 
detenha a maioria do capital social com direito a voto; 
III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela 
vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e 
mantidos pelo Poder Público.  

Sobre a LOA, a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece em seu artigo 5º: 
Art. 5º 

O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano plurianual, 
com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas desta Lei Complementar:  
I - conterá, em anexo, demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com 
os objetivos e metas constantes do documento de que trata o § 1º do art. 4º; 
II - será acompanhado do documento a que se refere o § 6º do art. 165 da Constituição, bem 
como das medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas 
obrigatórias de caráter continuado; 
III - conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base na 
receita corrente líquida, serão estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, destinada ao: 
a) (VETADO) 
b) atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.  

O orçamento para o exercício de 2020 do Município de Brunópolis, fora 
aprovado pela Lei Municipal nº 947 de 19 de Novembro de 2019 que “Dispõe sobre a 
Lei Orçamentária Anual para 2020 e dá outras providências”, o qual obedeceu ao 
disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como os programas, ações e 
diretrizes definidas no PPA e LDO. 

Execução da Despesa 

O demonstrativo a seguir traz a execução das despesas por Órgão de 
Governo (Unidades Administrativas como Câmara de Vereadores, Secretarias e 
Fundos Municipais), possibilitando ao Administrador Público o acompanhamento e 
controle das despesas empenhadas, liquidadas e pagas por tais unidades: 

As despesas realizadas, levando-se em conta as funções de governo 
(objetivos para os quais a administração pública é instituída que, em extrema síntese, 
é promover o desenvolvimento e bem estar social), ficam assim distribuídas: 

DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO (Janeiro/Fevereiro) 
DESCRIÇÃO  Empenhadas  Liquidadas  Pagas  
01 – Legislativa 139.734,26 139.734,26 139.734,26 
Total 139.734,26 139.734,26 139.734,26 

Receita Corrente Líquida do Município 

O inciso IV do artigo 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal define receita 
corrente líquida como o somatório das receitas tributárias, de contribuições, 
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patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras 
receitas também correntes, deduzidos: 
a) na União, os valores transferidos aos Estados e Municípios por determinação 
constitucional ou legal, e as contribuições mencionadas na alínea a do inciso I e no 
inciso II do art. 195, e no art. 239 da Constituição;  
b) nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação constitucional;  
c) na União, nos Estados e nos Municípios, a contribuição dos servidores para o custeio 
do seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da 
compensação financeira citada no § 9º do art. 201 da Constituição.  

Considerando as receitas correntes arrecadadas nos últimos doze meses, a 
receita corrente líquida do Município somou a importância de R$ 16.360.587,74 
resultando em um valor médio mensal de R$ 1.363.382,31.  

1 - RECEITAS CORRENTES  No 
Bimestre  %  No Exercício  %  Acumulado %  

Receita Tributária 44.612,12 0,27 44.612,12 0,27 621.045,12 3,80 

Receita de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 82.596,19 0,50 

Receita Patrimonial 7.575,10 0,05 7.575,10 0,05 70.122,90 0,43 

Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Receita de Serviços 24.806,98 0,15 24.806,98 0,15 169.599,94 1,04 

Transferências Correntes 3.083.486,32 18,85 3.083.486,32 18,85 17.564.366,33 107,36 

Outras Receitas Correntes 1.978,49 0,01 1.978,49 0,01 7.226,25 0,04 

I) TOTAL DAS RECEITAS 
CORRENTES  3.162.459,01 19,33 3.162.459,01 19,33 18.514.956,73 113,17 

2 - DEDUÇÕES  No 
Bimestre  %  No Exercício  %  Acumulado %  

Deduções da Receita para 
Formação do FUNDEB (-) -0,00 0,00 -0,00 0,00 -2.154.368,99 0,00 

II) TOTAL DAS DEDUÇÕES  -0,00 100               -0,00 0,00 -2.154.368,99 100  

3 - RECEITA CORRENTE 
LÍQUIDA  

No 
Bimestre % No Exercício % Acumulado % 

Receita (I-II) 3.162.459,01 19,33 3.162.459,01 19,33 16.360.587,74 100  

Média da Receita Corrente Líquida Arrecadada nos Últimos 12 Meses 1.363.382,31 8.33 

 
 
Despesas com Pessoal do Poder Legislativo  
 

O limite de despesas com pessoal do Poder Legislativo está fixado em 6% 
(seis por cento) da receita corrente líquida, com limite prudencial de 5,7% (cinco 
vírgula sete por cento).  

A despesa líquida com pessoal realizada pelo Poder Legislativo nos últimos 
doze meses foi no valor de R$ 666.578,57, equivale a 4,07% da receita corrente 
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líquida arrecadada neste período, verifica-se o CUMPRIMENTO, do disposto no artigo 
nº 20, III, alínea 'a' da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000. 

1 - DESPESA BRUTA COM PESSOAL  No Bimestre  No Exercício  Acumulado  

I) Pessoal Ativo  113.908,53 113.908,53 666.578,57 

319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 96.021,82 96.021,82 557.380,23 

319013 - Obrigações Patronais 17.886,71 17.886,71 109.198,34 

II) Pessoal Inativo e Pensionistas  0,00  0,00  0,00  

319001 - Aposentadoria e reformas 0,00 0,00 0,00 

319003 – Pensões 0,00 0,00 0,00 

319005 - Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 

III) Total Despesa Bruta com Pessoal (I+II)  113.908,53 113.908,53 666.578,57 

2 - Despesas Não Computadas  No Bimestre  No Exercício  Acumulado  

319091 - Decorrentes de decisão judicial 0,00 0,00 0,00 

319092 - Despesas de exercícios anteriores 0,00 0,00 0,00 

319094 - Indenização por demissão e incentivo a 
demissão voluntária 0,00 0,00 0,00 

IV) Total Despesas Não Computadas  0,00 0,00  0,00 

3 - DESPESA LIÍQUIDA COM PESSOAL  

Receita corrente líquida Arrecadada nos últimos 12 Meses (RCL) 16.360.587,74 

Limite prudencial - 5,70% 932.553,50 

Limite máximo - 6% 981.635,26 

Despesa bruta com pessoal (III) 666.578,57 

Despesas não computadas (IV) 0,00 

Despesa líquida com pessoal (III) - (IV) 666.578,57 

Percentual aplicado em despesas com pessoal 4,07 

 

GESTÃO FISCAL DO PODER EXECUTIVO 

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) 

O artigo 52 da Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que o relatório a 
que se refere o § 3o do art. 165 da Constituição abrangerá todos os Poderes e o 
Ministério Público, será publicado até trinta dias após o encerramento de cada 
bimestre e composto de:  
I - balanço orçamentário, que especificará, por categoria econômica, as:  
a) receitas por fonte, informando as realizadas e a realizar, bem como a previsão 
atualizada;  
b) despesas por grupo de natureza, discriminando a dotação para o exercício, a 
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despesa liquidada e o saldo;  
II - demonstrativos da execução das:  
a) receitas, por categoria econômica e fonte, especificando a previsão inicial, a 
previsão atualizada para o exercício, a receita realizada bimestre, a realizada no 
exercício e a previsão a realizar; 
b) despesas, por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando 
dotação inicial, dotação para o exercício, despesas empenhada e liquidada, no 
bimestre e no exercício; 
c) despesas, por função e subfunção.  

O artigo 53 da mesma LRF estabelece que: 

Art. 53. Acompanharão o Relatório Resumido demonstrativos relativos a: 
I - apuração da receita corrente líquida, na forma definida no inciso IV do art. 2o, sua 
evolução, assim como a previsão de seu desempenho até o final do exercício; 
II - receitas e despesas previdenciárias a que se refere o inciso IV do art. 50;  
III - resultados nominal e primário; 
IV - despesas com juros, na forma do inciso II do art. 4o; 
V - Restos a Pagar, detalhando, por Poder e órgão referido no art. 20, os valores 
inscritos, os pagamentos realizados e o montante a pagar.  

No Bimestre analisado constatou-se a publicação do Relatório Resumido da 
Execução Orçamentária, conforme demonstra o quadro a seguir: 

 

Período de 
Referência: 1º 

Bimestre 

Data de publicação: Mural: 17/03/2020- Site: http://camarabrunopolis.sc.gov.br:  
NÃO publicado devido afastamento de funcionário responsável pelo site. Fly 
Transparência: 17/03/2020. 

Local: MURAL PÚBLICO; SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES BRUNÓPOLIS; FLY 
TRANSPARÊNCIA 

Anexos Publicados:  

● - Anexo 1 - Balanço Orçamentário  
● - Anexo 2 - Demonstrativo da Execução da Despesa por Função e Subfunção  
● - Anexo 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida  
● - Anexo 7 - Demonstrativo de Restos a Pagar por Poder e Órgão  
● - Anexo 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária  

No Bimestre analisado constatou-se a publicação do Relatório de Gestão 
Fiscal, conforme demonstra o quadro a seguir: 

Período de 
Referência: 1º 
Quadrimestre 

Data de publicação: Mural: publicado o 1º quadrimestre: 28/04/2020 – Site 
(Semestral): NÃO publicado devido afastamento de funcionário responsável pelo 
site http://camarabrunopolis.sc.gov.br . Publicado o 1º quadrimestre. Fly 
Transparência: 28/04/2020. 

Local: MURAL PÚBLICO; SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRUNÓPOLIS; FLY 
TRANSPARÊNCIA  

Anexos Publicados:  
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● - Anexo 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal  
● - Anexo 5 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e Dos Restos à Pagar 
● - Anexo 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal  

 

 

LIMITES LEGAIS DO PODER LEGISLATIVO 

Demonstrativo da Execução Orçamentária do Poder Legislativo 

A demonstração da execução orçamentária é instrumento imprescindível 
para o administrador público (tanto na esfera do Poder Executivo como Poder 
Legislativo) na tomada de decisões quanto ao andamento das obras, ações, projetos e 
atividades a serem desenvolvidos no exercício. A constatação de superávit ou déficit 
alerta para a “velocidade” que deve empregar à Administração Pública, incluído o 
Poder Legislativo. Havendo déficit deve “pisar o pé no freio”. Havendo superávit estará 
mais tranquilo e poderá “acelerar” um pouco mais o desenvolvimento das ações 
administrativas 

No confronto entre a transferência financeira recebida e a despesa 
empenhada do Poder Legislativo (comprometimento das dotações orçamentárias) até 
o bimestre em análise, verifica-se Superávit de execução orçamentária no valor de R$ 
26.597,74. 

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 
(+) DESPESA EMPENHADA (-) Superávit 

166.332,00 139.734,26 26.597,74 

Levando-se em conta a transferência financeira recebida e a despesa 
liquidada (aquela em que o material foi entregue, o serviço foi prestado ou a obra 
executada) até o Bimestre analisado, os dados do Poder Legislativo do Município de 
Brunópolis nos demonstram Superávit na ordem de R$ 26.597,74. 

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 
(+) DESPESA LIQUIDADA (-) Superávit 

166.332,00 139.734,26 26.597,74 

 

Despesa Orçamentária 

A Despesa Orçamentária é aquela realizada pela Administração Pública 
visando à manutenção e o funcionamento dos serviços públicos, bem como, a 
produção, aquisição ou constituição de bens que integrarão o patrimônio público ou 
para uso da comunidade, desde que devidamente autorizada por Lei. 
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O artigo 58 da Lei Federal n. 4.320/64, ressalta que o empenho de despesa 
é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de 
pagamento pendente ou não de implemento de condição. Ou seja, o empenhamento é 
o primeiro estágio da execução da despesa.  

A despesa empenhada do Poder Legislativo até o Bimestre importou em R$ 
139.734,26, equivalente a 14,00% do orçamento. 

ORÇAMENTO DESPESA EMPENHADA % 

998.000,00 139.734,26 14,00% 

Dispõe o artigo 63 da Lei Federal n. 4.320/64: 

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os 
títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. 
§ 1° Essa verificação tem por fim apurar: 
I - a origem e o objeto do que se deve pagar; 
II - a importância exata a pagar; 
III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação. 
§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base: 
I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo; 
II - a nota de empenho; 
III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.  

A liquidação é a segunda fase da execução da despesa onde se confirma se 
o material foi entregue, a obra executada ou se o serviço foi efetivamente prestado. 

A despesa liquidada do Poder Legislativo até o Bimestre importou em R$ 
139.734,26, equivalente a 100,00% da despesa empenhada. 

DESPESA EMPENHADA DESPESA LIQUIDADA % 

139.734,26 139.734,26 100 

A despesa paga é aquela que, tendo sido cumpridos os dois estágios 
anteriores (empenhamento e liquidação), há o efetivo desembolso dos recursos 
financeiros do erário público como contrapartida do fornecimento da mercadoria, 
prestação do serviço ou execução de obra. Ela se perfectibiliza pela emissão da 
ordem de pagamento. 

A despesa paga pelo Poder Legislativo até o Bimestre importou em R$ 
139.734,26, equivalente a 100.00% da despesa liquidada. 

DESPESA LIQUIDADA DESPESA PAGA % 

139.734,26 139.734,26 100 

 

Remuneração Máxima dos Vereadores fixada entre 20 e 75% daquela 
estabelecida aos Deputados Estaduais 
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Preconiza o inciso VI do artigo 29 da Constituição Federal que o subsídio 
dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura 
para a subsequente, observado o que dispõe a Constituição e observados os critérios 
estabelecidos na respectiva Lei Orgânica. Também estabelece os seguintes 
percentuais máximos para o subsídio de cada Vereador em relação ao subsídio do 
Deputado Estadual: 

População  % do subsídio dos Deputados Estaduais  

Até 10.000 20% 

10.001 a 50.000 30% 

50.001 a 100.000 40% 

100.001 a 300.000 50% 

300.001 a 500.000 60% 

Acima de 500.000 75% 

No Bimestre analisado, a remuneração do Vereador da Câmara de 
Vereadores de Brunópolis está fixada em R$ R$ 2.426,50 o que equivale a 9,58% 
daquela estabelecida ao Deputado Estadual. Visto que o Município possui 2.539 
habitantes e o limite encontra-se fixado em 20,00 %, verifica-se o CUMPRIMENTO do 
disposto no Artigo 29, inciso VI, alíneas “a” a “f” da Constituição Federal. 

1 - POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO E DEFINIÇÃO DE LIMITES  

Número de Habitantes Conforme Ultima Divulgação do IBGE 2.539 

Limite para a Remuneração do Vereador em Relação à do Deputado Estadual 20,00 % 

2 - DEMONSTRATIVO DA REMUNERAÇÃO MENSAL  

PERÍODO  
Remuneração 

do 
Vereador  

Remuneração 
do 

Deputado 
Estadual  

Janeiro 2.426,50 25.322,25 

Fevereiro 2.426,50 25.322,25 

3 - RESUMO  

Remuneração do Deputado Estadual - no Mês 25.322,25 100,00% 

Limite para a Remuneração Individual do Vereador - no Mês 5.064,45 20,00% 

Remuneração Individual do Vereador - no Mês 2.426,50 9,58% 

Limite Legal – Cumprindo 2.637,95 10,42% 

 

Limite Máximo de 5% da Receita do Município para a Remuneração dos 
Vereadores 
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Outro limite fixado constitucionalmente para a remuneração dos Vereadores 
é aquele previsto no inciso VII do artigo 29 da Constituição Federal, o qual dispõe que 
o total da despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar o 
montante de cinco por cento da receita do Município. 

O valor gasto na remuneração dos Vereadores da Câmara de Vereadores 
de Brunópolis nos últimos 12 meses analisados importou em R$ 314.255,98 o que 
equivale a 1,96% da Receita Total. Verifica-se o CUMPRIMENTO do disposto no 
artigo 29, inciso VII da Constituição Federal. 

1 - RECEITAS CORRENTES  No 
Bimestre  %  No Exercício  %  Acumulado %  

Receita Tributária 44.612,12 0,27 44.612,12 0,27 621.045,12 3,80 

Receita de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 82.596,19 0,50 

Receita Patrimonial 7.575,10 0,05 7.575,10 0,05 70.122,90 0,43 

Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Receita de Serviços 24.806,98 0,15 24.806,98 0,15 169.599,94 1,04 

Transferências Correntes 3.083.486,32 18,85 3.083.486,32 18,85 17.564.366,33 107,36 

Outras Receitas Correntes 1.978,49 0,01 1.978,49 0,01 7.226,25 0,04 

I) TOTAL DAS RECEITAS 
CORRENTES  3.162.459,01 19,33 3.162.459,01 19,33 18.514.956,73 113,17 

2 - DEDUÇÕES  No 
Bimestre  %  No Exercício  %  Acumulado %  

Deduções da Receita para 
Formação do FUNDEB (-) -0,00 0,00 -0,00 0,00 -2.154.368,99 0,00 

II) TOTAL DAS DEDUÇÕES  -0,00 100               -0,00 0,00 -2.154.368,99 100  

3 - DESPESAS COM A REMUNERAÇÃO DOS 
VEREADORES  No Bimestre  No Exercício  Acumulado 

Contribuições Previdenciárias – INSS dos Vereadores 
(patronal) 9.681,72 9.681,72 62.541,64 

Subsídios 46.103,50 46.103,50 251.714,34 

III) TOTAL DAS DESPESAS COM A REM. DOS 
VEREADORES  55.785,22 55.785,22 314.255,98 

4 - DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES  

Receita Arrecada nos Últimos 12 Meses (I-II) 16.029.760,26 

Limite Legal (5%) 801.488,01 

Despesa com a Remuneração dos Vereadores (III) 314.255,98 

Percentual Aplicado em Despesas com a Remuneração dos Vereadores (III) / (I-II) x 100 1,96 

Limite Legal (5%) – Cumprido 487.232,03 
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Limite Máximo de 70% da Receita da Câmara para o total da Despesa com 
Folha de Pagamento 

Mais um limite para a despesa com folha de pagamento do Poder Legislativo 
é o previsto no § 1º do artigo 29-A da Constituição Federal. Estabelece referido 
dispositivo: 

Art. 29-A............. 
§ 1o A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, 
incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores.  

Os quadros a seguir demonstram o comportamento destes gastos no 
exercício corrente. 

Verificou-se no quadro abaixo que até o 1º Bimestre/2020 
(Janeiro/Fevereiro), os gastos realizados pela Câmara Municipal de Vereadores de 
Brunópolis com folha de pagamento fechou com percentual de 9,62 % do total do 
Orçamento de 2020 (998.000,00). Nos últimos 12 meses (Março2019/Fevereiro2020) a 
Câmara Municipal de Vereadores efetuou a despesa com pessoal no montante de R$ 
557.380,23 - Vencimentos e Vantagens Fixas, ou seja, nos últimos 12 meses o gastos 
com folha de pagamento atingiu o percentual de 55,85%, cumprindo o limite legal 
com folha de pagamento.  

1 - COMPARATIVO ENTRE A DESPESA ORÇADA E A REALIZADA  

DESCRIÇÃO  
ORÇAMENTO  

EXERCÍCIO  %  MÉDIA 
BIMESTRAL  %  

I) Valor Orçado  998.000,00  100,00  166.333,34  100,00  

DESPESAS COM PESSOAL - Limite Máximo 
de 70%  

EXECUÇÃO  

No 
Bimestre %  Até o 

Bimestre %  

II) Valor Orçado (1/6) Média 166.332,00 100,00 166.332,00 100,00 

III) Limite para as Despesas do Poder 
Legislativo 116.432,40 70,00 116.432,40 70,00 

IV) Despesas Realizadas Pelo Poder Legislativo 96.021,82 57,73 96.021,82 57,73 

LIMITE LEGAL DOS ÚLTIMOS 12 MESES - 
CUMPRIDO  20.410,58 12,27 20.410,58 12,27 

DESPESAS c/ pessoal até o Bimestre 
(janeiro/fevereiro) com relação ao valor total 
para folha para 2020: R$ 718.000,00 (100%). 

Despesa c/ 
pessoal 

março2019  
até fev2020 

Percent. 
utilizada no 
Bimestre do 

orçamento total 
p/ folha 

Perc. Do 
gasto 

últimos 12  
do total do 
Orçamento 

de 
998.000,00 

Saldo do 
Orçam. total 
para atingir 

70% 

557.380,23 

Gasto bim.: 
96.021,82 

13,37% 
(718.000,00) 

55,85 14,15 
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OUTRAS DESPESAS  
EXECUÇÃO  

No Bimestre  %  Até o 
Bimestre  %  

V) Valor Orçado (1/6) 166.332,00 100,00 166.332,00 100,00 

VI) Limite para as Despesas do Poder 
Legislativo 49.899,60 30,00 49.899,60 30,00 

VII) Despesas Realizadas Pelo Poder 
Legislativo 18.243,98 10,97 18.243,98 10,97 

LIMITE LEGAL – CUMPRIDO 31.655,62 19,03 31.655,62 19,03 

Brunópolis (SC), 11 de Junho de 2020 

____________________________ 
Izaltino de Oliveira  

Presidente da Câmara 

____________________________ 
Karina Josiany Scolaro Scolari  

Responsável pelo CI Câmara Municipal de 
Vereadores  

 

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO 2º BIMESTRE/2020
Publicação Nº 2527239

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO
PODER LEGISLATIVO

COMPETÊNCIA: 2º BIMESTRE DE 2020 (MARÇO/ABRIL)

Artigo 5° da Resolução n° TC-16/94, alterada pela Resolução n° TC-11/2004
Dispõe o artigo 31 da Constituição Federal que a fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante con-
trole externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. Por sua vez o artigo 74 estabelece que o 
Sistema de Controle Interno deve ter atuação sistêmica e integrada com o controle externo exercido pelo Poder Legislativo, com apoio do 
Tribunal de Contas. Veja-se:
Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos ór-
gãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
A Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal que tem por finalidade fundamental 
o equilíbrio das contas públicas, demonstra claramente ser imprescindível à existência e, principalmente, a eficiência do Controle Interno 
para a consecução de tal desiderato. O artigo 59 da LRF dispõe:
Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder e do 
Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das normas desta Lei Complementar, com ênfase no que se refere a:
I - atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias;
II - limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição em Restos a Pagar;
III - medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos arts. 22 e 23;
IV - providências tomadas, conforme o disposto no art. 31, para recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos res-
pectivos limites;
V - destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as desta Lei Complementar;
VI - cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos municipais, quando houver.
A nível estadual a Lei Orgânica do Tribunal de Contas (Lei Complementar nº 202, de 15 de dezembro de 2000) dispõe sobre o controle 
interno em seus artigos 60 a 64. Importante salientar o conteúdo do artigo 61 da referida lei:
Art. 61. No apoio ao controle externo, os órgãos integrantes do sistema de controle interno deverão exercer, dentre outras, as seguintes 
atividades:
I - organizar e executar, por iniciativa própria ou por determinação do Tribunal de Contas do Estado, programação de auditorias contábil, 
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle, enviando ao Tribunal os respectivos 
relatórios;
II - realizar auditorias nas contas dos responsáveis sob seu controle, emitindo relatório, certificado de auditoria e parecer; e
III - alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure tomada de contas especial sempre que tomar 
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conhecimento de qualquer das ocorrências referidas no caput do art. 10 desta Lei.
De acordo com a INSTRUÇÃO NORMATIVA N.TC-0020/2015, em seu art. 20, o Controle Interno (Executivo e Legislativo) dará apoio ao 
Controle Externo (Tribunal de Contas do Estado):
Art. 20. Constitui dever do Estado e dos Municípios manter sistema de controle interno de forma integrada, para, dentre outras finalidades, 
apoiar o Tribunal de Contas no exercício do controle externo conforme estabelecem o artigo 74 da Constituição Federal e os artigos 62 e 113 
da Constituição Estadual, sendo fundamental a criação e estruturação de uma unidade específica responsável pela integração do sistema, 
coordenação e controle, tendo por objetivo uma gestão responsável, a transparência, a probidade dos atos administrativos, o cumprimento 
do planejamento orçamentário e financeiro e a regularidade da gestão.
No âmbito municipal a instituição, organização, atribuições, atividades e demais disposições relativas ao Sistema de Controle Interno estão 
estabelecidas na Lei Municipal 879/2016 de 08 de agosto de 2016 e sua alteração Lei Municipal 892 de 17 de maio de 2017. A Câmara Mu-
nicipal estruturou o Controle Interno do Legislativo através da Resolução nº 003/2017 de 15 de maio de 2017, que “Dispõe sobre a Função 
de Controlador Interno da Câmara Municipal de Brunópolis e dá outras providências”, visando dar suporte ao Sistema de Controle Interno 
Municipal, bem como cumprir o que determina o disposto nos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal de 1988, o artigo 59 da Lei com-
plementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, artigos 76 e seguintes da Lei 4.320/64 e Lei Complementar Estadual nº 202, de 15 
de dezembro de 2000 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas) e Lei Complementar Estadual nº 246, de 09 de junho de 2003.
Em decorrência do disposto na legislação das três esferas de governo que orientam o Sistema de Controle Interno, apresentamos o relatório 
que segue, objetivando evidenciar os aspectos contábeis, financeiros, orçamentários, patrimoniais, fiscais bem como as ações desenvolvidas 
pela controladoria deste Município, relativamente ao 2º bimestre de 2020, priorizando-se as demonstrações relativas a:
-Planejamento
-Execução Orçamentária
-Limites Constitucionais e Legais
-Gestão Fiscal
-Gerenciais
-Limites Legais do Poder Legislativo
Sobre tais aspectos passa-se a evidenciar:
PLANEJAMENTO
O planejamento é um dos principais pilares de sustentação da Responsabilidade Fiscal almejada pela Lei Complementar n. 101, de 04 de 
maio de 2000, denominada justamente de Lei de Responsabilidade Fiscal. O planejamento na Administração Pública baseia-se na elabora-
ção, acompanhamento e aplicação de três instrumentos legislativos denominados Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA). Tais instrumentos estão previstos no artigo 165 da Constituição Federal. Plano Plurianual (PPA) 
Dispõe o § 1º do artigo 165 da Constituição Federal
Plano Plurianual (PPA)
Dispõe o § 1º do artigo 165 da Constituição Federal que a lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as dire-
trizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos pro-
gramas de duração continuada. Da mesma forma, no âmbito municipal também tais elementos hão de ser observados. O Plano Plurianual 
estabelece o planejamento das despesas de capital e dos programas de caráter contínuo relativamente aos três últimos anos do mandato 
e do primeiro ano do mandato seguinte.

O Município de Brunópolis dispôs sobre o PPA (Quadriênio 2018-2021), através da Lei Municipal nº 943/2019 de 02 de outubro de 2019 que 
(Altera a Lei Municipal nº 899 de 30 de agosto de 2017), onde estão definidos para o período, os programas com seus respectivos objetivos, 
indicadores e montantes de seus recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração 
continuada, atendendo ao disposto no artigo nº 165, parágrafo 1º da Constituição Federal, na forma exigida pela Lei Complementar nº 
101/2000.

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)
O § 2º do artigo 165 da Constituição Federal dispõe que a lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da adminis-
tração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária 
anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.
Conforme § 1º do artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, a LDO deverá conter ainda o Anexo de Metas Fiscais, e o § 3º do mesmo 
artigo da LRF determina a elaboração do Anexo de Riscos Fiscais.

O Município de Brunópolis definiu as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do exercício 2020 através da Lei Municipal nº 944 de 
02 de Outubro de 2019 que, “Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2020 e dá 
outras providências”, na forma e conteúdo exigidos pela Lei Complementar nº 101/2000.
Lei Orçamentária Anual (LOA)
O § 5º do artigo 165 da Constituição Federal dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual, estabelecendo:
Art. 165 .......................  § 5º -
A lei orçamentária anual compreenderá:
I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive funda-
ções instituídas e mantidas pelo Poder Público;
II - o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito 
a voto;
III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem 
como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.
Sobre a LOA, a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece em seu artigo 5º: Art. 5º
O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e com as 
normas desta Lei Complementar:
I - conterá, em anexo, demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes do docu-
mento de que trata o § 1º do art. 4º;
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II - será acompanhado do documento a que se refere o § 6º do art. 165 da Constituição, bem como das medidas de compensação a renún-
cias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado;
III - conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base na receita corrente líquida, serão estabeleci-
dos na lei de diretrizes orçamentárias, destinada ao:
a) (VETADO)
b) atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.
O orçamento para o exercício de 2020 do Município de Brunópolis, fora aprovado pela Lei Municipal nº 947 de 19 de Novembro de 2019 
que “Dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual para 2020 e dá outras providências”, o qual obedeceu ao disposto na Lei de Responsabilidade 
Fiscal, bem como os programas, ações e diretrizes definidas no PPA e LDO.
Execução da Despesa
O demonstrativo a seguir traz a execução das despesas por Órgão de Governo (Unidades Administrativas como Câmara de Vereadores, 
Secretarias e Fundos Municipais), possibilitando ao Administrador Público o acompanhamento e controle das despesas empenhadas, liqui-
dadas e pagas por tais unidades:
As despesas realizadas, levando-se em conta as funções de governo (objetivos para os quais a administração pública é instituída que, em 
extrema síntese, é promover o desenvolvimento e bem estar social), ficam assim distribuídas:
DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO (Março/Abril)
DESCRIÇÃO Empenhadas Liquidadas Pagas
01 – Legislativa 126.507,80 126.507,80 126.507,80
Total 126.507,80 126.507,80 126.507,80

Receita Corrente Líquida do Município
O inciso IV do artigo 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal define receita corrente líquida como o somatório das receitas tributárias, de con-
tribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos:
a) na União, os valores transferidos aos Estados e Municípios por determinação constitucional ou legal, e as contribuições mencionadas na 
alínea a do inciso I e no inciso II do art. 195, e no art. 239 da Constituição;
b) nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação constitucional;
c) na União, nos Estados e nos Municípios, a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e assistência social 
e as receitas provenientes da compensação financeira citada no § 9º do art. 201 da Constituição.
Considerando as receitas correntes arrecadadas nos últimos doze meses, a receita corrente líquida do Município somou a importância de R$ 
15.901.820,08 resultando em um valor médio mensal de R$ 1.325.151,67.

1 - RECEITAS COR-
RENTES No Bimestre % No Exercício % Acumulado %

Receita Tributária 50.477,43 0,32 95.089,55 6,00 590.178,94 3,71
Receita de Contri-
buições 11.698,96 0,07 32.978,00 0,21 93.031,45 0,59

Receita Patrimonial 5.022,31 0,03 12.597,41 0,08 60.762,74 0,38
Receita Agrope-
cuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 10.979,95 0,07 35.786,93 0,23 153.010,54 0,96
Transferências 
Correntes 2.645.573,85 16,64 5.729.060,17 36,03 17.678.012,19 111,17

Outras Receitas 
Correntes 976,75 0,006 2.955,24 0,02 7.278,92 0,05

I) TOTAL DAS RE-
CEITAS CORREN-
TES

2.724.729,25 17,13 5.908.467,30 37,16 18.582.274,78 116,86

2 - DEDUÇÕES No Bimestre % No Exercício % Acumulado %
Deduções da Recei-
ta para Formação 
do FUNDEB (-)

-404.380,32 100 -946.757,74 0,00 -2.680.454,70 100

II) TOTAL DAS 
DEDUÇÕES -404.380,32 100 -946.757,74 0,00 -2.680.454,70 100

3 - RECEITA COR-
RENTE LÍQUIDA No Bimestre % No Exercício % Acumulado %

Receita (I-II) 2.320.348,93 14,59 5.482.807,94 34,48 15.901.820,08 100
Média da Receita 
Corrente Líquida 
Arrecadada nos 
Últimos 12 Meses

1.325.151,67 8.33

Despesas com Pessoal do Poder Legislativo

O limite de despesas com pessoal do Poder Legislativo está fixado em 6% (seis por cento) da receita corrente líquida, com limite prudencial 
de 5,7% (cinco vírgula sete por cento).
A despesa líquida com pessoal realizada pelo Poder Legislativo nos últimos doze meses foi no valor de R$ 678.739,48, equivale a 4,27% da 
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receita corrente líquida arrecadada neste período, verifica-se o CUMPRIMENTO, do disposto no artigo nº 20, III, alínea 'a' da Lei Comple-
mentar nº 101 de 04 de maio de 2000.

1 - DESPESA BRUTA COM PESSOAL No Bimestre No Exercício Acumulado

I) Pessoal Ativo 108.539,02 222.447,55 678.739,48
319011 - Vencimentos e Vantagens 
Fixas - Pessoal Civil 90.215,16 186.236,98 567.457,11

319013 - Obrigações Patronais 18.323,86 36.210,57 111.282,37
II) Pessoal Inativo e Pensionistas 0,00 0,00 0,00
319001 - Aposentadoria e reformas 0,00 0,00 0,00
319003 – Pensões 0,00 0,00 0,00
319005 - Outros Benefícios Previ-
denciários 0,00 0,00 0,00

III) Total Despesa Bruta com Pesso-
al (I+II) 108.539,02 222.447,55 678.739,48

2 - Despesas Não Computadas No Bimestre No Exercício Acumulado
319091 - Decorrentes de decisão 
judicial 0,00 0,00 0,00

319092 - Despesas de exercícios 
anteriores 0,00 0,00 0,00

319094 - Indenização por demissão 
e incentivo a demissão voluntária 0,00 0,00 0,00

IV) Total Despesas Não Computadas 0,00 0,00 0,00
3 - DESPESA LIÍQUIDA COM PESSOAL
Receita corrente líquida Arrecadada nos últimos 12 Meses (RCL) 15.901.820,08
Limite prudencial - 5,70% 906.403,74
Limite máximo - 6% 954.109,20
Despesa bruta com pessoal (III) 678.739,48
Despesas não computadas (IV) 0,00
Despesa líquida com pessoal (III) - (IV) 678.739,48
Percentual aplicado em despesas com pessoal 4,27

GESTÃO FISCAL DO PODER EXECUTIVO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)
O artigo 52 da Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que o relatório a que se refere o § 3o do art. 165 da Constituição abrangerá todos 
os Poderes e o Ministério Público, será publicado até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e composto de:
I - balanço orçamentário, que especificará, por categoria econômica, as:
a) receitas por fonte, informando as realizadas e a realizar, bem como a previsão atualizada;
b) despesas por grupo de natureza, discriminando a dotação para o exercício, a despesa liquidada e o saldo;
II - demonstrativos da execução das:
a) receitas, por categoria econômica e fonte, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada 
bimestre, a realizada no exercício e a previsão a realizar;
b) despesas, por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando dotação inicial, dotação para o exercício, despesas 
empenhada e liquidada, no bimestre e no exercício;
c) despesas, por função e subfunção.
O artigo 53 da mesma LRF estabelece que:
Art. 53. Acompanharão o Relatório Resumido demonstrativos relativos a:
I - apuração da receita corrente líquida, na forma definida no inciso IV do art. 2o, sua evolução, assim como a previsão de seu desempenho 
até o final do exercício;
II - receitas e despesas previdenciárias a que se refere o inciso IV do art. 50;
III - resultados nominal e primário;
IV - despesas com juros, na forma do inciso II do art. 4o;
V - Restos a Pagar, detalhando, por Poder e órgão referido no art. 20, os valores inscritos, os pagamentos realizados e o montante a pagar.
No Bimestre analisado constatou-se a publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, conforme demonstra o quadro a seguir:

Período de Referência: 2º Bimestre
Data de publicação: Mural: 08/06/2020- Site: http://camarabrunopolis.
sc.gov.br: NÃO publicado devido afastamento de funcionário responsável 
pelo site. Fly Transparência: 08/06/2020.

Local: MURAL PÚBLICO; SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES BRUNÓPOLIS; FLY TRANSPARÊNCIA
Anexos Publicados:
● - Anexo 1 - Balanço Orçamentário
● - Anexo 2 - Demonstrativo da Execução da Despesa por Função e Subfunção
● - Anexo 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
● - Anexo 7 - Demonstrativo de Restos a Pagar por Poder e Órgão
● - Anexo 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

No Bimestre analisado constatou-se a publicação do Relatório de Gestão Fiscal, conforme demonstra o quadro a seguir:

http://camarabrunopolis.sc.gov.br
http://camarabrunopolis.sc.gov.br
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Período de Referência: 1º Quadrimestre

Data de publicação: Mural: publicado o 1º quadrimestre: 25/05/2020 – Site 
(Semestral): NÃO publicado devido afastamento de funcionário responsável 
pelo site http://camarabrunopolis.sc.gov.br . Publicado o 1º quadrimestre. 
Fly Transparência: 25/05/2020.

Local: MURAL PÚBLICO; SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRUNÓPOLIS; FLY TRANSPARÊNCIA
Anexos Publicados:
● - Anexo 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal
● - Anexo 5 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e Dos Restos à Pagar
● - Anexo 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

LIMITES LEGAIS DO PODER LEGISLATIVO
Demonstrativo da Execução Orçamentária do Poder Legislativo
A demonstração da execução orçamentária é instrumento imprescindível para o administrador público (tanto na esfera do Poder Executivo 
como Poder Legislativo) na tomada de decisões quanto ao andamento das obras, ações, projetos e atividades a serem desenvolvidos no 
exercício. A constatação de superávit ou déficit alerta para a “velocidade” que deve empregar à Administração Pública, incluído o Poder 
Legislativo. Havendo déficit deve “pisar o pé no freio”. Havendo superávit estará mais tranquilo e poderá “acelerar” um pouco mais o de-
senvolvimento das ações administrativas
No confronto entre a transferência financeira recebida e a despesa empenhada do Poder Legislativo (comprometimento das dotações orça-
mentárias) até o bimestre em análise, verifica-se Superávit de execução orçamentária no valor de R$ 66.421,94.
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA (+) DESPESA EMPENHADA (-) Superávit
332.664,00 266.242,06 66.421,94

Levando-se em conta a transferência financeira recebida e a despesa liquidada (aquela em que o material foi entregue, o serviço foi pres-
tado ou a obra executada) até o Bimestre analisado, os dados do Poder Legislativo do Município de Brunópolis nos demonstram Superávit 
na ordem de R$ 66.421,94.
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA (+) DESPESA LIQUIDADA (-) Superávit
332.664,00 266.242,06 66.421,94

Despesa Orçamentária
A Despesa Orçamentária é aquela realizada pela Administração Pública visando à manutenção e o funcionamento dos serviços públicos, 
bem como, a produção, aquisição ou constituição de bens que integrarão o patrimônio público ou para uso da comunidade, desde que 
devidamente autorizada por Lei.
O artigo 58 da Lei Federal n. 4.320/64, ressalta que o empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o 
Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Ou seja, o empenhamento é o primeiro estágio da execução 
da despesa.
A despesa empenhada do Poder Legislativo até o Bimestre importou em R$ 266.242,06, equivalente a 26,68% do orçamento.
ORÇAMENTO DESPESA EMPENHADA %
998.000,00 266.242,06 26,68%

Dispõe o artigo 63 da Lei Federal n. 4.320/64:
Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comproba-
tórios do respectivo crédito.
§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:
I - a origem e o objeto do que se deve pagar;
II - a importância exata a pagar;
III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:
I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo;
II - a nota de empenho;
III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.
A liquidação é a segunda fase da execução da despesa onde se confirma se o material foi entregue, a obra executada ou se o serviço foi 
efetivamente prestado.
A despesa liquidada do Poder Legislativo até o Bimestre importou em R$ 266.242,06, equivalente a 100,00% da despesa empenhada.
DESPESA EMPENHADA DESPESA LIQUIDADA %
266.242,06 266.242,06 100

A despesa paga é aquela que, tendo sido cumpridos os dois estágios anteriores (empenhamento e liquidação), há o efetivo desembolso dos 
recursos financeiros do erário público como contrapartida do fornecimento da mercadoria, prestação do serviço ou execução de obra. Ela 
se perfectibiliza pela emissão da ordem de pagamento.
A despesa paga pelo Poder Legislativo até o Bimestre importou em R$ 266.242,06, equivalente a 100.00% da despesa liquidada.
DESPESA LIQUIDADA DESPESA PAGA %
266.242,06 266.242,06 100

Remuneração Máxima dos Vereadores fixada entre 20 e 75% daquela estabelecida aos Deputados Estaduais
Preconiza o inciso VI do artigo 29 da Constituição Federal que o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais 
em cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe a Constituição e observados os critérios estabelecidos na respectiva Lei 
Orgânica. Também estabelece os seguintes percentuais máximos para o subsídio de cada Vereador em relação ao subsídio do Deputado 

http://camarabrunopolis.sc.gov.br
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Estadual:
População % do subsídio dos Deputados Estaduais
Até 10.000 20%
10.001 a 50.000 30%
50.001 a 100.000 40%
100.001 a 300.000 50%
300.001 a 500.000 60%
Acima de 500.000 75%

No Bimestre analisado, a remuneração do Vereador da Câmara de Vereadores de Brunópolis está fixada em R$ R$ 2.521,62 o que equivale 
a 9,96% daquela estabelecida ao Deputado Estadual. Visto que o Município possui 2.539 habitantes e o limite encontra-se fixado em 20,00 
%, verifica-se o CUMPRIMENTO do disposto no Artigo 29, inciso VI, alíneas “a” a “f” da Constituição Federal.
1 - POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO E DEFINIÇÃO DE LIMITES
Número de Habitantes Conforme Ultima Divulgação do IBGE 2.539
Limite para a Remuneração do Vereador em Relação à do Deputado Esta-
dual 20,00 %

2 - DEMONSTRATIVO DA REMUNERAÇÃO MENSAL

PERÍODO Remuneração do
Vereador

Remuneração do
Deputado Estadual

Janeiro 2.426,50 25.322,25
Fevereiro 2.426,50 25.322,25
Março 2.426,50 25.322,25
Abril 2.521,62 25.322,25

3 - RESUMO
Remuneração do Deputado Estadual - no Mês 25.322,25 100,00%
Limite para a Remuneração Individual do Verea-
dor - no Mês 5.064,45 20,00%

Remuneração Individual do Vereador - no Mês 2.521,62 9,96%
Limite Legal – Cumprindo 2.542,83 10,04%

Limite Máximo de 5% da Receita do Município para a Remuneração dos Vereadores
Outro limite fixado constitucionalmente para a remuneração dos Vereadores é aquele previsto no inciso VII do artigo 29 da Constituição 
Federal, o qual dispõe que o total da despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar o montante de cinco por cento 
da receita do Município.
O valor gasto na remuneração dos Vereadores da Câmara de Vereadores de Brunópolis nos últimos 12 meses analisados importou em R$ 
364.646,49 o que equivale a 1,96% da Receita Total. Verifica-se o CUMPRIMENTO do disposto no artigo 29, inciso VII da Constituição 
Federal.
1 - RECEITAS COR-
RENTES No Bimestre % No Exercício % Acumulado %

Receita Tributária 50.477,43 0,32 95.089,55 6,00 590.178,94 3,71
Receita de Contri-
buições 11.698,96 0,07 32.978,00 0,21 93.031,45 0,59

Receita Patrimonial 5.022,31 0,03 12.597,41 0,08 60.762,74 0,38
Receita Agrope-
cuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 10.979,95 0,07 35.786,93 0,23 153.010,54 0,96
Transferências 
Correntes 2.645.573,85 16,64 5.729.060,17 36,03 17.678.012,19 111,17

Outras Receitas 
Correntes 976,75 0,006 2.955,24 0,02 7.278,92 0,05

I) TOTAL DAS RE-
CEITAS CORREN-
TES

2.724.729,25 17,13 5.908.467,30 37,16 18.582.274,78 116,86

2 - DEDUÇÕES No Bimestre % No Exercício % Acumulado %
Deduções da Recei-
ta para Formação 
do FUNDEB (-)

-404.380,32 100 -946.757,74 0,00 -2.680.454,70 100

II) TOTAL DAS 
DEDUÇÕES -404.380,32 100 -946.757,74 0,00 -2.680.454,70 100

3 - DESPESAS COM A REMUNERA-
ÇÃO DOS VEREADORES No Bimestre No Exercício Acumulado
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Contribuições Previdenciárias – INSS 
dos Vereadores (patronal) 10.211,27 19.892,99 63.260,87

Subsídios 48.625,21 94.728,71 301.385,62
III) TOTAL DAS DESPESAS COM A 
REM. DOS VEREADORES 58.836,48 114.621,70 364.646,49

4 - DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Receita Arrecada nos Últimos 12 Meses (I-II) 16.089.070,08
Limite Legal (5%) 804.453,50
Despesa com a Remuneração dos Vereadores (III) 364.646,49
Percentual Aplicado em Despesas com a Remuneração dos Vereadores (III) 
/ (I-II) x 100 2,27

Limite Legal (5%) – Cumprido 487.232,03

Limite Máximo de 70% da Receita da Câmara para o total da Despesa com Folha de Pagamento
Mais um limite para a despesa com folha de pagamento do Poder Legislativo é o previsto no § 1º do artigo 29-A da Constituição Federal. 
Estabelece referido dispositivo:
Art. 29-A ............. 
§ 1o A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio 
de seus Vereadores.
Os quadros a seguir demonstram o comportamento destes gastos no exercício corrente.
Verificou-se no quadro abaixo que até o 2º Bimestre/2020 (março/abril), os gastos realizados pela Câmara Municipal de Vereadores de 
Brunópolis com folha de pagamento, ficou no valor de R$ 186.236,98 e fechou com percentual de 18,66% do total do Orçamento de 2020 
(998.000,00). Nos últimos 12 meses (Maio2019/Abril2020) a Câmara Municipal de Vereadores efetuou a despesa com pessoal no montante 
de R$ 567.457,11 - Vencimentos e Vantagens Fixas, ou seja, nos últimos 12 meses o gastos com folha de pagamento atingiu o percentual 
de 56,86%, cumprindo o limite legal com folha de pagamento.
1 - COMPARATIVO ENTRE A DESPESA ORÇADA E A REALIZADA

DESCRIÇÃO
ORÇAMENTO
EXERCÍCIO % MÉDIA BIMESTRAL %

I) Valor Orçado 998.000,00 100,00 166.333,33 100,00
DESPESAS 
COM PESSOAL 
- Limite Máxi-
mo de 70%

EXECUÇÃO

No Bimestre % Até o Bimestre %

II) Valor 
Orçado (2/6) 
Média

166.332,00 100,00 332.664,00 100,00

III) Limite para 
as Despesas 
do Poder 
Legislativo

116.432,40 70,00 232.864,80 70,00

IV) Despesas 
Realizadas 
Pelo Poder 
Legislativo

90.215,16 54,24 186.236,98 55,98

LIMITE LEGAL 
DOS ÚLTIMOS 
12 MESES - 
CUMPRIDO

26.217,24 15,76 46.627,82 14,02

DESPESAS c/ 
pessoal até 
o Bimestre 
(março/abril) 
com relação 
ao valor total 
para folha para 
2020: R$ 
718.000,00 
(100%).

Despesa 
c/ pessoal 
maio/2019 até 
abril/2020

Percent. utilizada no Bimestre do orçamento total p/ folha

Perc. Do gasto 
últimos 12 
do total do 
Orçamento de 
998.000,00

Saldo do Or-
çam. total para 
atingir 70%

567.457,11 Gasto bim.: 90.215,16
12,56% (718.000,00) 56,86 13,14

OUTRAS DES-
PESAS

EXECUÇÃO
No Bimestre % Até o Bimestre %

V) Valor Orça-
do (2/6) 166.332,00 100,00 332.664,00 100,00

VI) Limite para 
as Despesas 
do Poder 
Legislativo

49.899,60 30,00 99.799,20 30,00
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VII) Despesas 
Realizadas 
Pelo Poder 
Legislativo

17.968,78 10,80 42.895,51 12,89

LIMITE LEGAL 
– CUMPRIDO 31.930,82 19,20 56.903,69 17,11

Brunópolis (SC), 17 de Junho de 2020
Izaltino de Oliveira
Presidente da Câmara

Karina Josiany Scolaro Scolari
Responsável pelo CI Câmara Municipal de Vereadores
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Brusque

Prefeitura

DECRETO Nº 8640-2020-SAMAE
Publicação Nº 2527194

DECRETO N. 8.640, DE 17 DE JUNHO DE 2020.
Abre crédito adicional suplementar e especial.

O PREFEITO DE BRUSQUE, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso IV do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, devidamente 
autorizado pela Lei n. 4.295/2020,

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar e especial no Orçamento Fiscal em vigência do Serviço Autônomo Municipal de Água e 
Esgoto - SAMAE, no valor de R$ 19.200.000,00 (dezenove milhões e duzentos mil reais), para atender a programação abaixo especificada:

Órgão: 80 SAMAE
Unidade: 001 Administração
Função: 0004 Administração
Subfunção: 0122 Administração Geral
Programa: 0300 Gestão Administrativa do SAMAE
Atividade: 2291 Manutenção e Modernização dos Serviços Administrativos

Despesa: 3.1.91.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades 
Integrantes dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social

100.000,00

Despesa: 3.3.91.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades 
Integrantes dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social 100.000,00

Despesa: 3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 500.000,00
Recursos: Próprios
Vínculo: 60.000
Sub Total: 700.000,00

Órgão: 80 SAMAE
Unidade: 002 Técnica
Função: 0017 Saneamento
Subfunção: 0512 Saneamento Básico urbano
Programa: 0301 Abastecimento de Água
Atividade: 2292 Operação e Manutenção do Sistema de Água

Despesa: 3.1.91.00.00.00
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos 
e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade 
Social

300.000,00

Despesa: 3.3.91.00.00.00
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos 
e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade 
Social

150.000,00

Despesa: 3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 3.000.000,00
Recursos: Próprios
Vínculo: 60.000
Sub Total: 3.450.000,00

Órgão: 80 SAMAE
Unidade: 002 Técnica
Função: 0017 Saneamento
Subfunção: 0512 Saneamento Básico urbano
Programa: 0301 Abastecimento de Água
Projeto: 1192 Construção, Ampliação e Ref. das Unidades de Captação, Elev. E Trat.
Despesa: 4.4.90.00.00.0 Aplicações Diretas 15.000.000,00
Recursos: Próprios
Vínculo: 60.000
Sub Total: 15.000.000,00

Órgão: 80 SAMAE
Unidade: 003 Encargos Gerais do Samae
Função: 0028 Encargos Especiais
Subfunção: 0846 Outros Encargos Especiais
Programa: 0302 Encargos Gerais do Samae
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Operações Especiais: 0091 Contribuição Pasep
Despesa: 3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 50.000,00
Recursos: Próprios
Vínculo: 60.000
Sub Total: 50.000,00
TOTAL: 19.200.000,00

Art. 2º Os recursos para atender os créditos especificados no art. 1o deste Decreto correrão por conta do superavit financeiro do exercício 
anterior, conforme art. 43 da Lei Federal n. 4.320/64.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Brusque, 17 de junho de 2020.

JONAS OSCAR PAEGLE
Prefeito de Brusque

Dr. EDSON RISTOW
Procurador-Geral do Município

DEJAIR MACHADO
Diretor-Presidente do Serviço Autônomo Municipal de
Água e Esgoto - SAMAE

Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.

AURINHO SILVEIRA DE SOUZA
Chefe de Gabinete do Prefeito

EDITAL N° 002/2020- PROCESSO SELETIVO-SAMAE
Publicação Nº 2527342

EDITAL n° 002/2020

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

LISTA DE INSCRIÇÕES

AGENTE HIDRÁULICO
Protocolo Nome Deferido / Indeferido

068 VILSON SCHWARTZ Deferido

050 CLAUDIO CESAR BERTOLINI Deferido

011 ADRIANO ESPINOZE DA COSTA Deferido

088 FÁBIO CAMPOS ALMEIDA Deferido

117 JOSÉ FERREIRA ARAÚJO Deferido

049 LUIZ ULLER Deferido

186 MÁRCIO DA SILVA CRUZ Deferido

041 SÁVIO RODRIGO RIFFEL Deferido

038 MAURÍCIO PAVESI FIGUEREDO Deferido

032 JULIANO DAUER Deferido

031 ALAN DEIVID STEINDORF Deferido

012 RONALDO MARCOS COELHO Deferido

010 BRUNO VENTURA Deferido

001 LUCAS ANDRÉ VIEIRA Deferido

181 EDSON DA SILVA SOUZA Deferido

168 JOÃO CELSO SPENGLER Deferido

143 ALEXANDRE PUTSCH Deferido

130 ROBSON RIBEIRO NETO Deferido

110 CÉSAR SILVA SANTOS Deferido

067 ALTAMIR LEITE Deferido
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066 LUCIMAR ALBERTO VIEIRA Deferido

059 JOÃO VITOR DA LUZ AMORA Deferido

058 ALOIS RODRIGUES LANG Deferido

022 CARLOS CESAR LANG Deferido

052 MARCELO CAVALCANTI Deferido

016 MARIVAN MARTINIANO DE JESUS Indeferido

197 FRANCISCO ALBERTO KARSTEDT Indeferido

AGENTE DE OBRAS
Protocolo Nome Deferido / Indeferido Turma 1 Turma 2

055 VILMAR FERREIRA DOS SANTOS Deferido X

115 LEONEL ANTÔNIO HOCHMANN Deferido X

107 ADEMIR POSSIDONIO Deferido X

017 ALDECIR DA SILVA BEZERRA Deferido X

078 JOSENILDO SALES SANTOS Deferido X

131 OSÉIAS DE MELO FERNANDES Deferido X

141 JOSÉ PEREIRA DE SOUZA Deferido X

163 MARCELO DE ANDRADE Deferido X

085 HERIVELTON DE SOUZA ALMEIDA Deferido X

152 CARLOS AUGUSTO DE JESUS OLIVEIRA Deferido X

060 LUIZ CARLOS DOS SANTOS Deferido X

156 ODEMAR DUTRA Deferido X

190 VILSON DE OLIVEIRA Deferido X

082 SÉRGIO FREIRES DA SILVA Deferido X

099 NIVALDO APRIGIO Deferido X

039 RENILDE DE JESUS ALMEIDA RIFFE Deferido X

126 JOSENEY DOS SANTOS BENEDITO Deferido X

105 CARLOS ANDRÉ ARAÚJO DOS SANTOS Deferido X

145 FAGNER JOÃO SOARES Deferido X

103 WILSON WALMIR WOLF Deferido X

018 ACILDO RODRIGUES Deferido X

005 JOEL DE SOUZA Deferido X

119 THIAGO CRISTOVÃO AZZOLINI MOTTA Deferido X

113 WILSON ANTÔNIO ALVES DA SILVA Deferido X

169 JOÃO CELSO SPENGLER Deferido X

183 JOSÉ LUIZ DE ASSIS Deferido X

155 JHONATHAN D'CARLO DA SILVA COSTA Deferido X

096 MANOEL DA SILVA Deferido X

140 EDMILSON BORGES SOUZA Deferido X

064 SIDNEY LEANDRO DA CUNHA Deferido X

024 ALAIR CONHAQUE Deferido X

042 LUIZ CARLOS AFONSO DOS SANTOS Deferido X

192 JONATHAN MACIEL FERNANDES Deferido X

122 GILMAR MELO NUNES Deferido X

151 MANUEL MUNIZ DE SOUZA Deferido X

177 EDILSON JOSÉ DE OLIVEIRA Deferido X

013 ROMÁRIO DOS SANTOS Deferido X

057 NOEL DE JESUS MACHADO Deferido X

172 ANTÔNIO RIBEIRO DE LARA Deferido X

127 REGIVALDO ANTÔNIO DE MATOS Deferido X
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196 DIÓGENES DENILSON SOUZA FARIA Deferido X

199 LEVI PASSOLD Deferido X

044 MELQUIZEDEQUE DE SOUZA GOMES Deferido X

015 MARIVAN MARTINIANO DE JESUS Deferido X

075 IVAN NASCIMENTO OLIVEIRA Deferido X

047 LUCAS PADILHA DOS SANTOS Deferido X

002 LUCAS ANDRÉ VIEIRA Deferido X

128 EDUARDO OTT Deferido X

202 JASDON SANTOS DE SOUZA Indeferido

147 JOÃO IDAMIR FURTADO Indeferido

033 ROBERTO GUSMÃO DE SENNA Indeferido

061 MÁRIO SÉRGIO SALAGAIA Indeferido

112 OSCAR SCARPITTA Indeferido

OPERADOR DE MÁQUINAS
Protocolo Nome Deferido / Indeferido

142 JOSÉ CIRINO NETO Deferido

083 ANILTON JOSÉ DELFES Deferido

200 HERIVELTO PAES DO NASCIMENTO Deferido

182 MESSIAS COSTA CORDEIRO Deferido

162 NILSON ANTÔNIO COELHO Deferido

204 DANILO DAMASCENA DOS SANTOS Deferido

125 ROMÁRIO DOS SANTOS SOUZA Deferido

069 LUCIANO DE AZEVEDO ALMEIDA ARAUJO Deferido

065 RIVAIL ROQUE BASTOS CAMARGO Deferido

084 CARLOS ALEXANDRE LOPES DA ROSA Deferido
165 WANDERSON ESQUERDO JATI Indeferido

SERVENTE DE SERVIÇOS GERAIS
Protocolo Nome Deferido / Indeferido

171 MARIA ALVES DE OLIVEIRA Deferido

189 BERNADETE DA SILVA Deferido

121 ROSIMEIRE DOS SANTOS Deferido

100 JOSELMA RIBEIRO COSTA Deferido

118 NELSON SALES Deferido

173 PAULO ANTONIO MESSA Deferido

144 HILMA SOLANGE DE ALMEIDA VIAU Deferido

014 ROGÉRIO DUARTE DE MELO Deferido

051 JOSENEIDE DOS SANTOS ANTENOR MAGALHÃES Deferido

102 LAIANE DAS NEVES BARBOSA Deferido

079 MARINILDE SANTIAGO MAIA Deferido

146 MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS Deferido

178 EDEMILSON KOHLER Deferido

135 ROSILEIDE DA ROCHA ELIAS Deferido

170 JARDEL SILVEIRA DE LIZ Deferido

025 ALAIR CONHAQUE Deferido

104 REINAN SANTOS DE JESUS Deferido

091 HERTON JOSE OLIVEIRA CORTES Deferido

154 CLEONE CORDEIRO Deferido

132 NILO GUILHERME PEIXOTO RIBEIRO MEIRELLES SALVUCCI Deferido

081 SILVIO TATHIANY MARINHO GOMES Deferido
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129 ELISON FERREIRA MACHADO Deferido

124 DONIZETTI DA LUZ SIQUEIRA Deferido

149 VANDERLEI BARBOSA DE OLIVEIRA Deferido

040 ERALDO FIGUEIREDO COELHO Deferido

157 DERIVALDO CARMO DE SOUZA Deferido

180 MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA GOLÇAVES Deferido

095 SUZANA TEIXEIRA Deferido

007 WELLINGTON DE BRITO CARDOSO Deferido

019 GILBERTO PEDRINI Deferido

086 DOMINGOS BASCHERA Deferido

153 ANDRÉ LUIZ DE FREITAS LOPES Deferido

098 LUCIMAR EVILASIO CORREA Deferido

026 JOSÉ BRILHANTE DA SILVA Deferido

106 ADEMIR POSSIDONIO Deferido

080 ERVIN ROGÉRIO CORREA DA SILVA Deferido

150 MAICON MATHIAS Deferido

187 WASHINGTON LUIZ PEREIRA SANTOS Deferido

136 RICARDO DE JESUS DO SANTOS Deferido

109 ROSANA DE NAZARI MARINHO DA GAMA Deferido

070 DAYME RODRIGUES MORAES DO NASCIMENTO Deferido

046 LUIZ ALAN ANDRADE FERREIA Deferido

021 LUAN ALCANTARA SANTOS Deferido

030 SIDNEI DE JESUS CORREIA Deferido

077 FERNANDO VIEIRA DA SILVA Deferido

063 DANIELA MARIA GOMES Deferido

045 FABRÍCIO AUGUSTO COLARES DE SOUZA Deferido

043 MAURO JOSÉ NUNES RIBEIRO Deferido

036 PAULO RICARDO ESPINOZA DA COSTA Deferido

029 TIAGO BERTI Deferido

027 FRANCISCO DE JESUS MARTINS Deferido

020 ALCIDES ALVES DE OLIVEIRA Deferido

008 CARMO CÂNDIDO Deferido

123 MARCELO GOULART Deferido

116 LUIZ PAULO ANTUNES DAS NEVES Deferido

139 GABRIEL GOMES PEREIRA Deferido

097 ELTON BATISTA Deferido

094 MARCOLINO JOSÉ DOS SANTOS Deferido

090 MARCELO DANIEL DE ANDRADE Deferido

097 RENAN OLIVEIRA SANTOS Deferido

076 IVAN NASCIMENTO OLIVEIRA Deferido

072 TAMIRES DE CÁSSIA PALHETA DE OLIVEIRA Deferido

071 MANUELA COSTA DE SOUZA Deferido

062 JOSÉ CLAUDIO JESUS DE ARGOLO Deferido

056 JAYCSON MARANHÃO GOMES Deferido

054 CELSO DE MATOS Deferido

205 LUÍS JACINTO JÚNIOR Deferido

166 RAIMUNDO DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO JÚNIOR Deferido

191 ANTONIO WODSON SANTOS NASCIMENTO Deferido

193 THALISON RAFAEL MONTEIRO DA SILVA Deferido

195 JADSON LUCAS DE JESUS Deferido



18/06/2020 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 3174

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 223

176 AMARILDO DOS SANTOS Deferido

167 JOÃO CELSO SPENGLER Deferido

161 NILSON DE OLIVEIRA Deferido

160 JOSE CLAIR ZANCA Deferido

158 FRANCISCO MONTEIRO SILVA JÚNIOR Deferido

034 ROBERTO GUSMÃO DE SENNA Indeferido

023 RICARDO MARILAC DA CUNHA Indeferido

003 HERALD COSTA DE OLIVEIRA Indeferido

108 IRIS CRISTINA SANTOS FERREIRA Indeferido

203 ELLEN FERNANDA DO SOCORRO REIS DA TRINDADE Indeferido

184 EDMILSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO Indeferido

198 MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS GAIO Indeferido

164 EUCLIDES TIAGO VILAÇA NETO Indeferido

148 OSCAR LORENCETI Indeferido

159 ALCIMAR DA SILVA SOUZA Indeferido

ELETRECISTA
Protocolo Nome Deferido / Indeferido

134 ORNY AMÉLIO DA GAMA Deferido

074 PAULO SERGIO SOARES Deferido

048 WILLAMS DE JESUS BATISTA RAMOS Deferido

004 EVERTON DO NASCIMENTO SOUZA Deferido

206 FÁBIO SOARES LEMOS Deferido

133 FÁBIO FELIPE Deferido

185 LAÉRCIO JOSÉ ALBANAIS Deferido

053 VALMIR FERREIRA DE OLIVEIRA Deferido

037 EDUARDO HENRIQUE DE ALMEIDA BRANDÃO Deferido

006 FERNANDO LUIZ GHISLANDI Deferido

138 SALVADOR CRISTIANO Deferido

114 DIOGO PIRES DA SILVA Deferido

175 PEDRO PAULO DA SILVA Deferido

093 GEISON EVANGELO FARIAS Deferido

009 FELIPE KOHLER Deferido

092 FRANCISCO ASSIS KLAPPOTH Deferido

179 WANDERSON RODRIGUES DA ROCHA Deferido

120 HONORIO ANTONIO MORAES COSTA Deferido

174 CLEITON SCUISSIATTO Deferido

201 JULIANA OLIVEIRA DA SILVA Deferido

111 VANIO ANTONIO RIBEIRO Deferido

137 MARCEL KELLER Deferido

101 JANIR DOS SANTOS FUCK Deferido

194 JOSÉ LUIZ LARGURA Deferido

028 TIAGO BERTI Deferido

188 VINÍCIUS TRINDADE DE LIMA Deferido

089 VALTER EDIVELTON PEDRINI Deferido

073 DÊNISON DE SOUSA CRUZ Indeferido

LOCAL DAS PROVAS PRÁTICAS

O Diretor do SAMAE de Brusque, no uso de suas atribuições legais, PUBLICA O LOCAL DAS PROVAS PRÁTICAS do Processo Seletivo Simpli-
ficado para os cargos, conforme segue:

PROVA PRÁTICA
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CARGO LOCAL DA PROVA INÍCIO DATA DA PROVA

AGENTE HIDRÁULICO Rua Maximiliano Furbringer, 305 – Esquina com 
Rua Alberto Knopp – Bairro Dom Joaquim

As provas terão início às 
8:00. 21/06/2020

AGENTE DE OBRAS (TURMA 1) Rua Maximiliano Furbringer, 305 – Esquina com 
Rua Alberto Knopp – Bairro Dom Joaquim

As provas terão início às 
8:00. 20/06/2020

AGENTE DE OBRAS (TURMA 2) Rua Maximiliano Furbringer, 305 – Esquina com 
Rua Alberto Knopp – Bairro Dom Joaquim

As provas terão início às 
8:00. 21/06/2020

OPERADOR DE MÁQUINAS Rua Manoel Tavares, s/n – Depósito de Areia do 
SAMAE, próximo ao SINSEB

As provas terão início às 
8:00. 20/06/2020

Os candidatos deverão comparecer no local designado para a realização da prova, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do 
horário fixado para o seu início, portando o protocolo de inscrição e documento de identificação original, o qual deverá estar em perfeitas 
condições, de maneira a permitir, com clareza, a identificação do candidato.
Os portões serão fechados as 07h50m, momento em que não mais será permitido o ingresso de candidatos ao local da prova.
Dez minutos antes do início da prova serão passadas as informações pertinentes aos candidatos quanto ao andamento do processo seletivo.

Comissão de Processo Seletivo Simplificado
designada pela Portaria SAMAE nº 161/2020.

Brusque/SC, 17 de junho de 2020.

EXTRATO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031-2020
Publicação Nº 2527195

EXTRATO PROCESSO LICITATÓRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE/SC
PROCESSO LICITATÓRIO nº 031/2020 PREGÃO nº 022/2020 OBJETO: Aquisição permanente de licenças de software microsoft home and 
bussiness 2019. RESULTADO DA LICITAÇÃO: Aberta a sessão pública no horário definido no edital e, observada a publicação legal, não 
houve interessados na participação do certame licitatório. Isto posto e, considerando que não compareceu nenhum interessado à sessão 
pública, declarou-se deserta a presente licitação, recomendando a repetição do ato com uma nova data para a sua abertura. Brusque/SC, 
04/06/2020. CHRISTIANE DOS SANTOS DA SILVA Pregoeira da Administração Pública Municipal

PORTARIA N° 1346-2020
Publicação Nº 2527209

 PORTARIA Nº 1346/2020

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, II, "a", § 1° da Lei Orgânica de Município, c/c o Decreto n° 8.064/2017;

RESOLVE:
Art. 1° - Convalidar e considerar estável, após o término do Estágio Probatório, o(a) Servidor(a) Sr.(a) ANTONINHO POSSOBOM, matrícula 
n° 86282-00, nomeado(a) pela Portaria n° 1070/2000, para ocupar o cargo de provimento efetivo de AGENTE DE SERVIÇOS ESPECIAIS, 
por ter preenchido os requisitos relativos à aquisição de estabilidade no serviço público.
Parágrafo Único – A estabilidade de que trata o caput deste artigo encontra fulcro nos artigos 26, 27 e parágrafos da Lei n° 1898/94 de 14 
de julho de 1994.
Art. 2°- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a contar de 14/02/2002.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Brusque, em 17 de junho de 2020.

Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.

Edena Beatris Censi
Secretária de Orçamento e Gestão
Designada Responsável

Anelise Nagel Ketzer de Souza
Diretora
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PORTARIA Nº 1340-2020
Publicação Nº 2527341

PORTARIA Nº 1340/2020

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, III, II, a e § 1° da Lei Orgânica Municipal, e c/c com o Decreto n° 8.064/2017.
RESOLVE:
Art. 1º – Revogar parcialmente a Portaria 1039/2020 que concedeu férias a servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação.

Onde se lê:

Contrato Seq Nome do Servidor Lotação Início Gozo Final Gozo Dias Gozo
1003178 3 CARMEN LUCIA DA SILVA Secretaria Municipal de Educação 11/05/2020 09/06/2020 30
4600 10 MARLI DOS SANTOS LUDGERO Secretaria Municipal de Educação 11/05/2020 09/06/2020 30

Leia-se:

Contrato Seq Nome do Servidor Lotação Início Gozo Final Gozo Dias Gozo
1003178 3 CARMEN LUCIA DA SILVA Secretaria Municipal de Educação 11/05/2020 09/06/2020 30

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Brusque, 17 de Junho de 2020

EDENA BEATRIS CENSI
Secretaria de Orçamento e Gestão
Designada Responsável

ELIANI APARECIDA BUSNARDO BUEMO
Secretária Municipal de Educação

ANELISE NAGEL KETZER DE SOUZA
Diretora de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 1348-2020
Publicação Nº 2527207

Portaria nº 1348/2020

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, III, II, a e § 1° da Lei Orgânica Municipal, e c/c com o Decreto n° 8.064/2017.
RESOLVE:
Art. 1º – Convalidar as férias do servidor abaixo relacionado, nos termos do Decreto nº 8.571, de 01 de Abril de 2020, que adota medidas 
administrativas no âmbito do Município em cumprimento às ações em saúde pública, emanadas dos Governos Federal e Estadual, voltadas 
ao enfrentamento e à eliminação dos riscos de disseminação e contágio do Coronavírus (COVID-19).

Contrato Seq Nome do Servidor Lotação Início Gozo Final Gozo Dias Gozo
1039261 3 MARCO AURELIO LANG Secretaria de Saúde 16/06/2020 15/07/2020 30

 Art. 2º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar a partir de 16/06/2020, revogando-se as disposi-
ções em contrário.

Prefeitura Municipal de Brusque, 17 de Junho de 2020.

EDENA BEATRIS CENSI
Secretaria de orçamento e Gestão
Designada Responsável

HUMBERTO MARTINS FORNARI
Secretário de Saúde

ANELISE NAGEL KETZER DE SOUZA
Diretora de Recursos Humanos
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PORTARIA Nº 1349-2020
Publicação Nº 2527208

Portaria nº 1349/2020

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, III, II, a e § 1° da Lei Orgânica Municipal, e c/c com o Decreto n° 8.064/2017.
RESOLVE:
Art. 1º – Conceder Férias à servidora abaixo relacionada, nos termos do Decreto nº 8.571, de 01 de Abril de 2020, que adota medidas 
administrativas no âmbito do Município em cumprimento às ações em saúde pública, emanadas dos Governos Federal e Estadual, voltadas 
ao enfrentamento e à eliminação dos riscos de disseminação e contágio do Coronavírus (COVID-19).

Contrato Seq Nome do Servidor Lotação Início Gozo Final Gozo Dias Gozo
422681 8 LAURA MACHADO WENTURINI Secretaria de Saúde 17/06/2020 16/07/2020 30

 Art. 2º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar a partir de 17/06/2020, revogando-se as disposi-
ções em contrário.

Prefeitura Municipal de Brusque, 17 de Junho de 2020.

EDENA BEATRIS CENSI
Secretaria de orçamento e Gestão
Designada Responsável

HUMBERTO MARTINS FORNARI
Secretário de Saúde

ANELISE NAGEL KETZER DE SOUZA
Diretora de Recursos Humanos
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REMUME 2021-RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS
Publicação Nº 2527197

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE 
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RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS 
 

Lista de Medicamentos por ordem alfabética 
Nome do Medicamento (DCB) Condição/ Restrição Local de Entrega/ 

Dispensação 
1. Aciclovir 200 mg comprimidos  FB/UBS/FSAE 

2. Aciclovir 50 mg/g creme  FB/UBS/FSAE 

3. Acido acetilsalicílico 100 mg  FB/UBS/CX Emergência 

4. Ácido fólico 5 mg comprimidos  FB/UBS/FSAE 

5. Albendazol 400 mg comprimidos  FB/UBS/FSAE 

6. Albendazol 40 mg/ml suspensão oral  FB/UBS/FSAE 

7. Alendronato de sódio 70 mg comprimidos  FB 

8. Alopurinol 100 mg comprimidos  FB/UBS 

9. Amiodarona 200 mg comprimidos  FB/UBS 

10. Amitriptilina 25 mg comprimidos Controlado port. 344 FB 

11. Amoxicilina + Acido Clavulânico (250+62,5 m/5ml) 
suspensão oral 

 FB/UBS 

12. Amoxicilina + Acido Clavulânico (500/125 mg) 
comprimidos 

 FB/UBS 

13. Amoxicilina 250 mg/5ml suspensão oral  FB/UBS/FSAE 

14. Amoxicilina 500 mg comprimidos  FB/UBS/FSAE 

15. Anlodipino 10 mg comprimidos  FB/UBS 

16. Atenolol 50 mg comprimidos  FB/UBS 

17. Azitromicina 200 mg/5 ml suspensão oral  FB/UBS/FSAE 

18. Azitromicina 500 mg comprimidos  FB/UBS/FSAE 

19. Beclometasona 200 mcg spray aerossol oral  FB 

20. Benzilpenicilina benzatina 1.200.000UI ampola  FB/UBS/FSAE 

21. Benzilpenicilina benzatina 600.000UI ampola  FB/UBS/FSAE 

22. Biperideno 2 mg comprimidos Controlado port. 344 FB 

23. Brometo de Ipratrópio 0,02mg/dose spray aerossol 
oral 

 FB 

24. Brometo de Ipratrópio 0,25mg/ml solução inalante  FB/ UBS 

25. Brometo N-butilescopolamina 10 mg comprimidos  FB/UBS 

26. Brometo N-butilescopolamina 10 mg/ml gotas  FB/UBS 

27. Brometo N-butilescopolamina 20 mg/ml ampola IV  UBS/CX Emergência 

28. Bromidrato de Fenoterol 5mg/ml gotas  FB/ UBS 

29. Bromoprida 4mg /ml gotas  FB/UBS 
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30. Budesonida 32 mcg spray nasal  FB 

31. Captopril 25 mg comprimidos  FB/UBS/CX Emergência 

32. Carbamazepina 20 mg/ml frasco suspensão oral Controlado port. 344 FB 

33. Carbamazepina 200 mg comprimidos Controlado port. 344 FB 

34. Carbonato de Cálcio + colecalciferol 500+400UI comp.  FB 

35. Carbonato de Cálcio 500 mg comprimidos  FB/UBS 

36. Carbonato de Lítio 300 mg comprimidos Controlado port. 344 FB 

37. Carvedilol 3,125 mg comprimidos  FB 

38. Carvedilol 6,25 mg comprimidos  FB 

39. Carvedilol 12,5 mg comprimidos  FB 

40. Cefalexina 250 mg/5ml suspensão oral  FB/UBS 

41. Cefalexina 500 mg comprimidos  Restrita FB/FSAE 

42. Ceftriaxona sódica 1000mg IM ampola  Restrito ao Pronto 
Atendimento/FSAE 

43. Cetoconazol 20 mg/g creme  FB/UBS/FSAE 

44. Ciprofloxacino 500 mg comprimidos  FB/UBS/FSAE 

45. Clonazepam 2 mg comprimidos Controlado port. 344 FB 

46. Clonazepam 2,5 mg/ml frasco solução oral Controlado port. 344 FB 

47. Clopidogrel 75 mg comprimidos Protocolo especializado FB/Cx Emergência 

48. Cloridrato de Ambroxol 15 mg/5ml xarope  FB/UBS 

49. Cloridrato de Ambroxol 30 mg/5ml xarope  FB/UBS/FSAE 

50. Clorpromazina 100 mg comprimidos Controlado port. 344 FB 

51. Clorpromazina 40 mg/ml frasco solução oral Controlado port. 344 FB 

52. Colagenase + Cloranfenicol (0,6+10mg/g) pomada  FB/UBS/FSAE 

53. Decanoato de haloperidol 50 mg/ml ampola Protocolo 
retirada/Controlado port. 
344 

FB 

54. Dexametasona 0,1% creme  FB/UBS/FSAE 

55. Dexametasona 4 mg/ml ampola  Restrito ao Pronto 
Atendimento/ Cx. 
Emergência 

56. Diazepam 10 mg comprimidos Controlado port. 
344/Restrito a 
emergência no CIAPS 

FB/ Cx. Emerg. CIAPS 

57. Diazepam 10mg/2ml ampola Restrito a emergência 
Controlado port. 344 

Cx. Emergência 

58. Diclofenaco de sódio 25 mg/ml ampola  FB/UBS 

59. Diclofenaco potássico 50 mg comprimidos  FB/UBS/FSAE 

60. Digluconato de Clorexidina 0,12% solução Restrito a Odontologia FB 

61. Digoxina 0,25 mg comprimidos  FB/UBS 

62. Dipirona sodica 500 mg comprimidos  FB/UBS/FSAE 
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63. Dipirona sodica 500 mg/ml gotas  FB/UBS/Cx. Emergência 

64. Dipirona sodica 500 mg/ml ampola  UBS/Cx. Emergência 

65. Doxazosina 2 mg comprimidos  FB 

66. Doxazosina 4 mg comprimidos  FB 

67. Enalapril 10 mg comprimidos  FB/UBS 

68. Epinefrina 1mg/ml ampola Restrito a emergências Cx. Emergência 

69. Espironolactona 25 mg comprimidos  FB/UBS 

70. Estrogênios conjugados 0,625 mg drágea  FB/UBS 

71. Fenitoína 50mg/ml ampola Restrito a emergências Cx. Emergência 

72. Fenitoína sódica 100 mg comprimidos Controlado port. 344 FB 

73. Fenobarbital 100 mg comprimidos Controlado port. 344 FB 

74. Fenobarbital 100mg/ml ampola Restrito a emergências 
Controlado port. 344 

Cx. Emergência 

75. Fenobarbital 40 mg/ml gotas Controlado port. 344 FB 

76. Finasterida 5mg comprimidos Protocolo FB 

77. Fluconazol 150 mg capsula  FB/UBS/FSAE 

78. Fluoxetina 20 mg cápsula Controlado port. 344 FB 

79. Furosemida 10 mg /ml ampola  UBS/ Cx. Emergência 

80. Furosemida 40 mg comprimidos  FB/UBS 

81. Glibenclamida 5 mg comprimidos  FB/UBS 

82. Gliclazida 60 mg comprimidos  FB/UBS 

83. Glicose 50% ampola Restrito a emergências Cx. Emergência 

84. Haloperidol 2 mg/ml gotas Controlado port. 344 FB 

85. Haloperidol 5 mg comprimidos Controlado port. 344 FB 

86. Haloperidol 5mg/ml ampola Restrito a emergências 
Controlado port. 344 

Cx. Emergência 

87. Hidroclorotiazida 25 mg comprimidos  FB/UBS 

88. Hidrocortisona (succinato) 100 mg ampola IM ou IV  UBS/Cx. Emergência 

89. Hidrocortisona (succinato) 500 mg ampola IM ou IV  UBS/Cx. Emergência 

90. Ibuprofeno 100 mg/ml gotas  FB/UBS 

91. Ibuprofeno 600 mg comprimidos  FB/UBS/FSAE 

92. Imipramina, cloridrato 25 mg comprimidos Controlado port. 344 FB 

93. Insulina NPH 100UI / ml  FB 

94. Insulina Regular 100UI / ml  FB 

95. Isossorbida, dinitrato 5 mg comprimidos  FB/UBS/Cx Emergência 

96. Isossorbida, mononitrato 20 mg comprimidos  FB/UBS 

97. Ivermectina 6 mg comprimidos  FB/UBS 

98. Lactulose 667 mg/ml xarope  FB/UBS 

99. Levodopa + benserazida (100 + 25) mg comprimidos  FB 

100. Levodopa + carbidopa (250 + 25) mg comprimidos  FB 
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101. Levomepromazina 100 mg comprimidos Controlado port. 344 FB 

102. Levomepromazina 25 mg comprimidos Controlado port. 344 FB 

103. Levonorgestrel + etinilestradiol (0,15 + 0,03 mg) 
comprimidos 

 FB/UBS 

104. Levonorgestrel 0,75 mg comprimidos  FB/UBS/FS 

105. Levotiroxina 100 mcg comprimidos  FB/UBS 

106. Levotiroxina 25 mcg comprimidos  FB/UBS 

107. Levotiroxina 50 mcg comprimidos  FB/UBS 

108. Loção oleosa a base de ácidos graxos essenciais + 
vitamina A e E 

 FB/UBS 

109. Loratadina 1 mg/ml xarope  FB/UBS 

110. Loratadina 10 mg comprimidos  FB/UBS/FSAE109 

111. Losartana 50 mg comprimidos  FB/UBS 

112. Medroxiprogesterona 150 mg/ml ampola  FB/UBS 

113. Metformina 500 comprimidos  FB/UBS 

114. Metformina 850 comprimidos  FB/UBS 

115. Metildopa 250 mg comprimidos  FB/UBS 

116. Metilfenidato 10 mg comprimidos Controlado port. 344 FB 

117. Metoclopramida 10 mg comprimidos  FB/UBS/FSAE 

118. Metoclopramida 10 mg/2ml ampola  UBS/Cx. Emergência 

119. Metoprolol 50 mg comprimidos  FB 

120. Metronidazol 100 mg/g gel vaginal  FB/UBS/FSAE 

121. Metronidazol 250 mg comprimidos  FB/UBS/FSAE 

122. Miconazol, nitrato 2% creme vaginal  FB/UBS/FSAE 

123. Midazolam 5mg/ml ampola Restrito a emergências 
Controlado port. 344 

Cx. Emergência 

124. Morfina 10mg/ml ampola Restrito a emergências 
Controlado port. 344 

Cx. Emergência 

125. Morfina 10 mg comprimido Restrito a Oncologia 
Controlado port. 344 

FB 

126. Neomicina + Bacitracina (5mg/g +250UI/g) pomada  FB/UBS/FSAE 

127. Nifedipino 10 mg comprimidos  FB/UBS/Cx. Emergência 

128. Nimesulida 100 mg comprimidos  FB/UBS/FSAE 

129. Nistatina 100.000UI suspensão oral  FB/UBS 

130. Nistatina 25000 UI/g creme vaginal  FB/UBS 

131. Nitrofurantoína 100 mg comprimidos  FB/UBS 

132. Noretisterona + estradiol (50 + 0,5 mg) ampola  FB/UBS 

133. Noretisterona 0,35 mg comprimidos  FB/UBS 

134. Óleo mineral 100% frasco  FB/UBS/FSAE 

135. Omeprazol 20 mg cápsulas  FB/UBS/FSAE 

136. Paracetamol 200 mg/ml gotas  FB/UBS/FSAE 
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137. Paracetamol 500 mg comprimidos  FB/UBS/FSAE 

138. Paroxetina 20 mg comprimidos Controlado port. 344 FB 

139. Pentoxifilina 400 mg comprimidos  FB 

140. Permanganato de potássio 100 mg comprimidos  FB/UBS 

141. Permetrina 1% loção tópica / xampu  FB/UBS 

142. Prednisolona, fosfato sódico 3 mg/ml solução oral  FB/UBS 

143. Prednisona 20 mg comprimidos  FB/UBS/FSAE 

144. Prednisona 5 mg comprimidos  FB/UBS/FSAE 

145. Prometazina 25 mg comprimidos  FB/UBS/FSAE 

146. Prometazina 25 mg/ml ampola  UBS/Cx. Emergência 

147. Propatilnitrato 10 mg comprimidos  FB/UBS 

148. Propranolol 40 mg comprimidos  FB/UBS 

149. Ranitidina 15 mg / ml xarope  FB/UBS 

150. Ranitidina 150 mg comprimidos  FB/UBS/FSAE 

151. Risperidona 1 mg comprimidos Protocolo 
Controlado port. 344 

FB 

152. Risperidona 3 mg comprimidos Protocolo 
Controlado port. 344 

FB 

153. Risperidona 1 mg/ml solução oral Protocolo 
Controlado port. 344 

FB 

154. Sais para Reidratação oral (NaCl 3,5 g +Kcl 1,5 g + 
citrato de sódio 2,9 g + glicose anidra 20 g/sachê) 

 FB/UBS 

155. Salbutamol 100 mcg spray aerossol oral  FB/Cx. Emergência 

156. Sertralina 50 mg comprimidos Controlado port. 344 FB 

157. Sinvastatina 20 mg comprimidos  FB/UBS 

158. Sinvastatina 40 mg comprimidos  FB/UBS 

159. Solução de Cloreto de sódio a 0,9% com gotejador 
frasco de 100 ml 

 FB/UBS/FSAE 

160. Soro fisiológico 100, 250 e 500ml Restrito a Emergências Cx. Emergência 

161. Soro glicosado 5% 250ml Restrito a Emergências Cx Emergência 

162. Soro ringer lactato 500ml Restrito a Emergências Cx. Emergência 

163. Sulfadiazina de prata 1% creme  FB/UBS 

164. Sulfametoxazol + trimetropina (40/8 mg/ ml) 
suspensão oral 

 FB/UBS/FSAE 

165. Sulfametoxazol + trimetropina (400/80 mg) 
comprimidos 

 FB/UBS/FSAE 

166. Sulfato ferroso 25 mg/ml gts  FB/UBS 

167. Sulfato ferroso 40 mg de ferro elementar 
comprimidos 

 FB/UBS/FSAE 

168. Terbutalina 0,5mg/ml ampola Restrito a Emergências Cx. Emergência 

169. Tiamina 300 mg comprimidos  FB/UBS 

170. Tobramicina 3 mg/ml solução oftálmica estéril  FB/UBS 
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171. Tramadol 50 mg comprimidos Controlado port. 344 FB 

172. Tramadol 50 mg/ml ampola Controlado port. 344 
Restrito a Emergências 

Cx. Emergência 

173.  Valproato de sódio 50mg/ml xarope Controlado port. 344 FB 

174. Valproato de sódio 500 mg comprimidos Controlado port. 344 FB 

175. Varfarina 5 mg comprimidos  FB/UBS 

176. Venlafaxina 75 mg comprimidos de liberação 
prolongada 

Protocolo 
Controlado port. 344 

FB 

177. Verapamil 80 mg comprimidos  FB/UBS 

178. Vitamina A+D (vit A 50000 UI + vit D3 10000 UI/ml) 
gts 

 FB/UBS 

179. Vitaminas do complexo B comp (vit B1 4 mg, vit B2 
mg, vit B3 10 mg, vit B5 2 mg, vit B6 1 mg) 

 FB/UBS 

180. Xarope de Guaco  FB/UBS 
 
Legenda: 
FB – Farmácia Básica Municipal 
UBS – Unidade Básica de Saúde 
Cx Emergência – Caixa de emergência das Unidades Básicas de Saúde 
Cx Emergência CIAPS – Caixa de emergência específica para o Centro de Atenção Psicossocial 
FSAE – Farmácia do Serviço de Atendimento Especializado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS 
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Lista de Medicamentos por Classe Terapêutica 

Grupo terapêutico Nome do medicamento (DCB) Apresentação 

Analgésicos Dipirona sodica 500 mg/ml gotas 

 Dipirona sodica 500 mg comprimidos 

 Dipirona sodica 500 mg/ml ampola 

 Paracetamol 500 mg comprimidos 

 Paracetamol 200 mg/ml gotas 

 

Antiespasmódicos Brometo N-butilescopolamina 10 mg comprimidos 

 Brometo N-butilescopolamina 10 mg/ml gotas 

 Brometo N-butilescopolamina 20 mg/ml ampola IV 

 

Antigotoso Alopurinol 100 mg comprimidos 

 

Anti-inflamatórios Diclofenaco potássico 50 mg comprimidos 

 Diclofenaco de sódio 25 mg/ml ampola 

 Ibuprofeno 100 mg/ml gotas 

 Ibuprofeno 600 mg comprimidos 

 Nimesulida 100 mg comprimidos 

 

Anti-histamínicos Loratadina 10 mg comprimidos 

 Loratadina 1 mg/ml xarope 

 Prometazina 25 mg comprimidos 

 Prometazina 25 mg/ml ampola 

 

Antisséptico bucal Digluconato de Clorexidina 0,12% solução 

 

Corticoides Prednisolona, fosfato sódico 3 mg/ml solução oral 

 Prednisona 5 mg comprimidos 

 Prednisona 20 mg comprimidos 

 

Corticoide tópico Dexametasona 0,1% creme 

 

Corticoide injetável Dexametasona 4 mg/ml ampola 

 Hidrocortisona (succinato) 
 
 
 
 

100 mg ampola IM ou IV 

 Hidrocortisona (succinato) 500 mg ampola IM ou IV 
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Broncodilatadores Salbutamol 100 mcg spray aerossol oral 

 Salbutamol 5mg/ml gotas 

 Brometo de Ipratrópio 0,25mg/ml solução inalante 

 Brometo de Ipratrópio 0,02mg/dose spray aerossol oral 

 Bromidrato de Fenoterol 5mg/ml solução 

 Beclometasona 200 mcg spray aerossol oral 

 

Xarope expectorante mucolítico Cloridrato de Ambroxol 15 mg/5ml xarope 

 Cloridrato de Ambroxol 30 mg/5ml xarope 

 Guaco xarope 

 

Soluções Nasais Cloreto de Sódio 9,0 mg/ml solução fr 100ml com 
gotejador 

 Budesonida 32 mcg spray nasal 

 

Antibióticos Amoxicilina 500 mg comprimidos 

 Amoxicilina 250 mg/5ml suspensão oral 

 Amoxicilina + Acido Clavulânico (250+62,5 m/5ml) suspensão oral 

 Amoxicilina + Acido Clavulânico (500+125 mg) comprimidos 

 Azitromicina 500 mg comprimidos 

 Azitromicina 200 mg/5 ml suspensão oral 

 Benzilpenicilina benzatina 600.000UI ampola 

 Benzilpenicilina benzatina 1.200.000UI ampola 

 Cefalexina 500 mg comprimidos 

 Cefalexina 250 mg/5ml suspensão oral 

 Ciprofloxacino 500 mg comprimidos 

 Metronidazol 250 mg comprimidos 

 Metronidazol 100 mg/g gel vaginal 

 Nitrofurantoína 100 mg comprimidos 

 Sulfametoxazol + trimetropina (400+80 mg) comprimidos 

 Sulfametoxazol + trimetropina (40+8 mg/ ml) suspensão oral 

 Ceftriaxona sódica 1000mg IM ampola 

 

Antibiótico tópico Neomicina + Bacitracina (5mg/g +250UI/g) pomada 

 Colagenase + Cloranfenicol (0,6+10mg/g) pomada 

 Sulfadiazina de prata 1% creme 

 

Loção cicatrizante Loção oleosa a base de ácidos graxos 
essenciais + vitamina A e E 

Loção 
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Antisséptico Permanganato de potássio 100 mg comprimidos 

 

Soluções oftalmológicas Tobramicina 3 mg/ml solução oftálmica estéril 

 

Antivirais Aciclovir 200 mg comprimidos 

 Aciclovir 50 mg/g creme 

 

Antifúngico oral Fluconazol 50 mg capsula 

 Nistatina 100.000UI suspensão oral 

 

Antifúngico tópico Cetoconazol 20 mg/g creme 

 Miconazol, nitrato 2% creme vaginal 

 Nistatina 25000 UI/g creme vaginal 

 

Antiparasitários Albendazol 400 mg comprimidos 

 Albendazol 40 mg/ml suspensão oral 

 

Escabicida e Pediculicida Permetrina 1% loção tópica / xampu 

 Ivermectina 6 mg comprimidos 

 

Antiagregantes plaquetários Acido acetilsalicílico 100 mg comprimidos 

 Varfarina 5 mg comprimidos 

 Clopidogrel 75 mg comprimidos 

 

Antiarrítmicos Amiodarona 200 mg comprimidos 

 Digoxina 0,25 mg comprimidos 

 

Beta-bloqueadores Atenolol 50 mg comprimidos 

 Carvedilol 3,125 mg comprimidos 

 Carvedilol 6,25 mg comprimidos 

 Carvedilol 12,5 mg comprimidos 

 Metoprolol 50 mg comprimidos 

 Propranolol 40 mg comprimidos 

 

Inibidores da enzima conversora de 
angiotensina 

Captopril 25 mg comprimidos 

 Enalapril 10 mg comprimidos 

 

Antagonistas dos receptores de 
angiotensina 

Losartana 50 mg comprimidos 
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Bloqueadores dos canais de cálcio Anlodipino 10 mg comprimidos 

 Nifedipino 10 mg comprimidos 

 Verapamil 80 mg comprimidos 

 

Diuréticos Espironolactona 25 mg comprimidos 

 Furosemida 10 mg /ml ampola 

 Furosemida 40 mg comprimidos 

 Hidroclorotiazida 25 mg comprimidos 

 

Bloqueador alfa de ação central Metildopa 250 mg comprimidos 

 Doxazosina 2 mg comprimidos 

 Doxazosina 4 mg comprimidos 

 

Nitratos Isossorbida, mononitrato 20 mg comprimidos 

 Isossorbida, dinitrato 5 mg comprimidos 

 Propatilnitrato 10 mg comprimidos 

 

Vasodilatador Pentoxifilina 400 mg comprimidos 

 

Hipoglicemiantes Glibenclamida 5 mg comprimidos 

 Gliclazida 60 mg comprimidos 

 Metformina 500 comprimidos 

 Metformina 850 comprimidos 

 

Insulinas Insulina NPH 100UI / ml 

 Insulina Regular 100UI / ml 

 

Terapias de reposição hormonal Estrogênios conjugados 0,625 mg drágea 

 

Anticoncepcional hormonal Levonorgestrel + etinilestradiol (0,15 + 0,03 mg) comprimidos 

 Noretisterona 0,35 mg comprimidos 

 Noretisterona + estradiol (50 + 0,5 mg) ampola 

 Medroxiprogesterona 150 mg/ml ampola 

 Levonorgestrel 0,75 mg comprimidos 

 

Anti-tireoidianos Levotiroxina 25 mcg comprimidos 

 Levotiroxina 50 mcg comprimidos 

 Levotiroxina 100 mcg comprimidos 
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Antiparkinsonianos Biperideno (250 + 25) mg comprimidos 

 Levodopa + benserazida (100 + 25) mg comprimidos 

 Levodopa + carbidopa 2 mg comprimidos 

 

Antieméticos Bromoprida 4 mg /ml gotas 

 Metoclopramida 10 mg/2ml ampola 

 Metoclopramida 10 mg comprimidos 

 

Bloqueador da bomba de prótons Omeprazol 20 mg cápsulas 

 

Antagonista H2 Ranitidina 150 mg comprimidos 

 Ranitidina 15 mg / ml xarope 

 

Laxativos Lactulose 667 mg/ml xarope 

 Óleo mineral 100% frasco 

 

Reposição hidreletrolítica Sais para Reidratação oral (NaCl 3,5 g +Kcl 1,5 g + citrato de 
sódio 2,9 g + glicose anidra 20 
g/sachê) 

 

Vitaminas e sais minerais Ácido fólico  5 mg comprimidos 

 Carbonato de Cálcio 500 mg comprimidos 

 Carbonato de Cálcio + colecalciferol 500+400UI comprimidos 

 Sulfato ferroso 40 mg de ferro elementar 
comprimidos 

 Sulfato ferroso 25 mg/ml gotas 

 Tiamina 300 mg comprimidos 

 Vitaminas do complexo B (vit B1 4 mg, vit B2 mg, vit B3 10 mg, 
vit B5 2 mg, vit B6 1 mg) comprimidos 

 Vitamina A+D (vit A 50000 UI + vit D3 10000 UI/ml) 
gotas 

 

Analgésicos opioides Tramadol 50 mg comprimidos 

 Tramadol 50mg/ml ampola 

 Morfina 10 mg comprimido (Restrito à 
Oncologia) 

 Morfina 10mg/ml ampola 

 

Ansiolíticos e antidepressivos Amitriptilina 25 mg comprimidos 

 Clonazepam 2,5 mg/ml frasco solução oral 
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 Clonazepam 2 mg comprimidos 

 Diazepam 10 mg comprimidos 

 Diazepam 10mg/2ml ampola 

 Fluoxetina 20 mg cápsula 

 Imipramina, cloridrato 25 mg comprimidos 

 Midazolam 5mg/ml ampola 

 Paroxetina 20 mg comprimidos 

 Sertralina 50 mg comprimidos 

 Venlafaxina 75 mg comprimidos liberação 
prolongada 

 

 

Estabilizador do humor Carbonato de Lítio 300 mg comprimidos 

 

Antipsicótico Clorpromazina 100 mg comprimidos 

 Clorpromazina 40 mg/ml frasco solução oral 

 Haloperidol 5 mg comprimidos 

 Haloperidol 2 mg/ml gotas 

 Haloperidol 5 mg/ml ampola 

 Decanoato de haloperidol 50 mg/ml ampola 

 Levomepromazina 25 mg comprimidos 

 Levomepromazina 100 mg comprimidos 

 Risperidona 1 mg comprimidos 

 Risperidona 3 mg comprimidos 

 Risperidona 1 mg/ml solução oral 

 

Anticonvulsivantes Carbamazepina 200 mg/ml solução oral 

 Carbamazepina 500 mg comprimidos 

 Fenitoína 200 mg comprimidos 

 Fenitoína sódica 20 mg/ml suspensão oral 

 Fenobarbital 100 mg comprimidos 

 Fenobarbital 50 mg/ml ampola 

 Fenobarbital 100 mg comprimidos 

 Valproato de Sódio 100 mg/ml ampola 

 Valproato de Sódio 40 mg/ml gotas 

 

Psico estimulante Metilfenidato 10 mg comprimidos 

 

Hipolipemiantes Sinvastatina 20 mg comprimidos 

 Sinvastatina 40 mg comprimidos 
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Inibidor da enzima 5 alfa redutase  Finasterida 5 mg comprimidos 

 

Tratamento da osteoporose Alendronato de sódio 70 mg comprimidos 

 

Xantinas Terbutalina 0,5mg/ml ampola restrito a cx de 
emergência 

 

Vasopressor Epinefrina 1,0mg/ml ampola 

 

Medicamentos para emergências Glicose 50% ampola 

 Soro fisiológico 100ml, 250ml e 500ml 

 Soro glicosado 5% 250ml 

 Soro ringer lactato 500ml 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS 
 (ADMINISTRADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) 

 
 

Nome do medicamento Quantidade 
1. Acido acetilsalicílico 100 mg 10 comprimidos 

2. Água destilada 10 ml frasco/ampola 10 ampolas 

3. Brometo N-butilescopolamina 20 mg/ml ampola IV 3 ampolas 

4. Captopril 25 mg comprimidos 20 comprimidos 

5. Clopidogrel 75 mg comprimidos 12 comprimidos 
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6. Dexametasona 4 mg/ml ampola 3 ampolas 

7. Diazepam 10 mg/2ml ampola 3 ampolas 

8. Dipirona sodica 500 mg/ml ampola 3 ampolas 

9. Epinefrina 1 mg/ml ampola 15 ampolas 

10. Fenitoína 50 mg/ml ampola 3 ampolas 

11. Fenobarbital 100 mg/ml ampola 3 ampolas 

12. Furosemida 10 mg/ml ampola 10 ampolas 

13. Glicose 50% ampola 5 ampolas 

14. Haloperidol 5 mg/ml ampola 3 ampolas 

15. Hidrocortisona 100 mg frasco/ampola 3 ampolas 

16. Hidrocortisona 500 mg frasco/ampola 3 ampolas 

17. Isossorbida 5 mg comprimidos 10 comprimidos 

18. Metoclopramida 5 mg/ml ampola 3 ampolas 

19. Midazolam 5 mg/ml ampola 3 ampolas 

20. Morfina 10 mg/ml amp 3 ampolas 

21. Nifedipino 10 mg comprimidos 10 comprimidos 

22. Prometazina 25 mg/ml ampola 3 ampolas 

23. Salbutamol 100 mcg spray aerossol oral 1 frasco 

24. Solução Ringer Lactato 500 ml 1 unidade 

25. Soro fisiológico 100ml 2 unidades 

26. Soro fisiológico 250ml 2 unidades 

27. Soro fisiológico 500 ml 2 unidades 

28. Soro Glicosado 5% 250ml 2 unidades 

29. Terbutalina 0,5 mg/ml ampola 1 ampola 

30. Tramadol 50 mg/ml ampola 3 ampolas 

 
 
 

RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS CIAPS 
 (ADMINISTRADOS NO CENTRO INTEGRADO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) 

 
 

Nome do medicamento Quantidade 
1. Acido acetilsalicílico 100 mg 10 comprimidos 

2. Água destilada 10 ml frasco/ampola 10 ampolas 

3. Brometo N-butilescopolamina 20 mg/ml ampola IV 3 ampolas 

4. Captopril 25mg comprimidos 20 comprimidos 

5. Clopidogrel 75 mg comprimidos 12 comprimidos 

6. Dexametasona 4 mg/ml ampola 3 ampolas 

7. Diazepam 10 mg/2ml ampola 3 ampolas 

8. Diazepam 10 mg comprimidos 10 comprimidos 
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9. Dipirona sodica 500 mg/ml ampola 3 ampolas 

10. Epinefrina 1 mg/ml ampola 15 ampolas 

11. Fenitoína 50mg/ml ampola 3 ampolas 

12. Fenobarbital 100 mg/ml ampola 3 ampolas 

13. Furosemida 10mg/ml ampola 10 ampolas 

14. Glicose 50% ampola 5 ampolas 

15. Haloperidol 5 mg/ml ampola 4 ampolas 

16. Hidrocortisona 100 mg frasco/ampola 3 ampolas 

17. Hidrocortisona 500 mg frasco/ampola 3 ampolas 

18. Isossorbida 5 mg comprimidos 10 comprimidos 

19. Metoclopramida 5mg/ml ampola 3 ampolas 

20. Midazolam 5mg/ml ampola 3 ampolas 

21. Morfina 10 mg/ml ampola 3 ampolas 

22. Nifedipino 10mg comprimidos 10 comprimidos 

23. Prometazina 25 mg/ml ampola 4 ampolas 

24. Salbutamol 100 mcg spray aerossol oral 1 frasco 

25. Solução Ringer Lactato 500 ml 1 unidade 

26. Soro fisiológico 100ml 2 unidades 

27. Soro fisiológico 250ml 2 unidades 

28. Soro fisiológico 500 ml 2 unidades 

29. Soro Glicosado 5% 250ml 2 unidades 

30. Terbutalina 0,5 mg/ml ampola 1 ampola 

31. Tramadol 50 mg/ml ampola 3 ampolas 
 
 
 
 
 

RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS INCLUÍDOS NA REMUME 
 

1. Albendazol 40 mg/ml suspensão oral 
2. Bromidrato de Fenoterol 5 mg/ml solução 
3. Digluconato de Clorexidina 0,12% solução 
4. Solução de Cloreto de sódio a 0,9% com gotejador frasco de 100 ml 
5. Risperidona 1 mg/ml solução oral 
6. Tobramicina 3 mg/ml solução oftálmica estéril 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18/06/2020 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 3174

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 243

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCLUÍDOS NA REMUME 
 

1. Beclometasona 50 mcg spray aerossol oral 
2. Bromazepam 3 mg comprimidos 
3. Cloreto de Sódio 9,0 mg/ml spray nasal 
4. Cianocobalamina (vit B12) 500 mcg/2 ml ampola 
5. Estrogênios conjugados 0,625 creme vaginal 
6. Maleato de timolol 0,5% colírio 
7. Medroxiprogesterona 10 mg comprimidos 
8. Metronidazol (Benzoilmetronidazol) 4 mg/ml suspensão oral 
9. Miconazol, nitrato 2% creme dermatológico 
10. Passiflora incarnata capsula-sedativo/calmante natura 
11. Prednisolona 1 mg/ml 
12. Salbutamol 5 mg/ml gotas 
13. Soro fisiológico 0,9% ampola 10ml 
14. Sulfato de Gentamicina 5 mg/ml colírio 
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Caçador

Prefeitura

AVISO DE RESCISÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2020
Publicação Nº 2526808

AVISO DE RESCISÃO CONTRATUAL

Ilmo. Sr.
Teófilo Filó
Representante da empresa TELÓ SHOWS LTDA

É de notório conhecimento que a OMS decretou pandemia do novo coronavírus devido o aumento de casos de contaminação e a dissemi-
nação global, servindo como um alerta para que todos os países, sem exceção, adotem ações para conter a disseminação do problema e 
para cuidar dos pacientes adequadamente.

Por prevenção ao Coronavírus, o Prefeito do Município de Caçador, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista as recomendações, 
tanto do Ministério da Saúde quanto da Secretaria de Estado da Saúde, por causa da proliferação do Coronavírus em aglomerações de pes-
soas, e para evitar que uma possível pandemia atinja o município, , através de ato normativo, o Decreto Municipal nº 8627, de 16 de março 
2020 determinou o cancelamento da festa dos 86 anos, que aconteceria nos dias 21 a 23 de março.

A decisão do Prefeito Municipal visa resguardar os caçadorenses e visitantes de serem contaminados pelo vírus, que está circulando, já 
sendo 7 (sete) casos confirmados no Estado de Santa Catarina.

A situação específica configura caso fortuito e de força maior, conforme previsto na Cláusula Nona do Contrato Administrativo n. 06/2020, 
que assim dispõem

CLÁUSULA NONA - DAS PRERROGATIVAS DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE reserva-se o direito de uso das seguintes prerrogativas, naquilo que for pertinente a este contrato:
...
b) Rescindí-lo unilateralmente, nos casos especificados no inciso I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93;
...

Por sua vez assim disciplina a Lei n. 8.666/93:

Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:
...
XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

Assim, ante a situação vivenciada atualmente no Pais, e a devida precaução a ser efetivada pelo Município, serve o presente AVISO como 
comunicação da Rescisão do Contrato nº 06/2020, a contar do recebimento da presente.

Caçador – SC, 16 de março de 2020.

SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8.778
Publicação Nº 2526659

DECRETO Nº 8.778, de 16 de junho de 2020.

Substitui membro nomeado para compor o Conselho Municipal de Saúde.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município 
de Caçador, mais o previsto na Lei nº 529, de 19/6/1992, e suas alterações,

DECRETA:

Art. 1º Fica substituído o membro da entidade abaixo relacionada, nomeado pelo Decreto nº 8.380, de 20 de setembro de 2019, para com-
por o Conselho Municipal de Saúde, na forma que segue:

REPRESENTANTES DE ENTIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE:

Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina – FIESC SESI/SENAI:



18/06/2020 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 3174

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 246

Titular: Suelen Verginia Kool
Suplente: .......................................................................................................................................

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, de 16 de junho de 2020.

Saulo Sperotto - PREFEITO MUNICIPAL.

DECRETO Nº 8.779
Publicação Nº 2526551

DECRETO Nº 8.779, em 16 de junho de 2020

Suplementa e anula dotações orçamentárias do Orçamento Geral do Município de Caçador, exercício de 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município 
de Caçador, mais o previsto, no art. 16, Incisos I, II, III, da Lei nº 3.580, de 19 de dezembro de 2019, que estima a receita e fixa a despesa 
para o exercício de 2020.
DECRETA :

Art. 1º Fica suplementada a importância de R$ 578.700,00 (quinhentos e setenta e oito mil e setecentos reais) nas seguintes dotações do 
Orçamento Geral do Município de Caçador:

2000 – CHEFIA DO EXECUTIVO
2003 – SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
15.451.17.2.45 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura
3.3.90.00.00 – 0.1.00 - Aplicações Diretas (44) ...................................................... R$ 200.000,00
15.451.17.2.50 – 0.1.00 - Manutenção do Aeroporto Municipal
3.3.90.00.00 – 0.1.00 - Aplicações Diretas (59) ...................................................... R$ 278.700,00

2006 – SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E TURISMO
13.122.30.2.44 - Manutenção da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo
3.3.90.00.00 – 0.1.00 - Aplicações Diretas (135) .................................................... R$ 50.000,00

2009 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DESENV. ECONOMICO
22.662.27.2.76 - Manutenção do Desenvolvimento Econômico
3.3.90.00.00 – 0.1.00 - Aplicações Diretas (174) .................................................... R$ 50.000,00
TOTAL: .................................................................................................................... R$ 578.700,00

Art. 2º Para atender o disposto no art. 1º, ficam anuladas parcialmente as dotações a seguir especificadas, do Orçamento vigente do Mu-
nicípio de Caçador:

2000 – CHEFIA DO EXECUTIVO
2003 – SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
15.451.34.2.27 - Manutenção do Programa Avançar Cidades
4.4.90.00.00 – 0.1.00 - Aplicações Diretas (66) ...................................................... R$ 200.000,00

2009 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DESENV. ECONOMICO
22.661.27.1.29 - Manutenção do Desenvolvimento Econômico
3.3.90.00.00 – 0.1.00 - Aplicações Diretas (164) .................................................... R$ 100.000,00

16000 - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR
16001 - IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR
15.451.34.2.47 - Manutenção do Sistema de Geoprocessamento Urbano
4.4.90.00.00 – 0.1.00 - Aplicações Diretas (285) .................................................... R$ 30.000,00
15.451.34.2.82 - Manutenção do Plano Diretor
3.3.90.00.00 – 0.1.00 - Aplicações Diretas (286) .................................................... R$ 50.000,00
15.451.34.2.93 - Plano de Mobilidade Urbana
3.3.93.00.00 – 0.1.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes do Orçamento Fiscal com Con-
sorcio Público a que o Ente Participe (288) ......................................................................................................................... R$ 78.700,00
4.4.90.00.00 – 0.1.00 - Aplicações Diretas (289) .................................................... R$ 120.000,00
TOTAL: .................................................................................................................... R$ 578.700,00
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Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e Publique-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 16 de junho de 2020.

Saulo Sperotto - PREFEITO MUNICIPAL.

Osório Elias Timmermann - SECRETÁRIO DA FAZENDA

DECRETO Nº 8.780
Publicação Nº 2527270

DECRETO Nº 8.780, de 17 de junho de 2020.

Designa servidor para exercer fiscalização de ata de registro de preços.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, com competência delegada pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, através do Decreto 
nº 7.414, de 16 de fevereiro de 2018,

DECRETA:

Art. 1º Fica designado o Servidor Olímpio Carlos Simões de Oliveira para exercer a fiscalização da Ata de Registro de Preços nº 83/2020, 
vinculada ao Processo Licitatório nº 59/2020 - Pregão Eletrônico nº 23/2020, que tem por objeto o registro de preços para fornecimento 
e mão de obra para instalação de redes de proteção destinados as diversas secretarias, autarquias e fundos do Município de Caçador/SC.

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Secretário Municipal da Administração, em 17 de junho de 2020.

Antonio Carlos Castilho – SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO.

PORTARIA Nº 33.062
Publicação Nº 2526665

PORTARIA Nº 33.062, de 15 de junho de 2020.

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, e em conformidade com o art. 73, inciso III, alínea “b”, da Lei Complementar nº 56, de 20/12/2004, que dispõe sobre o Estatuto 
dos Servidores Públicos Municipais,

RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER à Servidora a seguir relacionada, lotada na Secretaria de Governo, afastamento do serviço pelo passamento de familiar, 
especificando código, nome, cargo, dias de afastamento e período, conforme segue:

Código Nome Cargo Total de dias A contar de
16117 Fabiana Macedo Maciel Secretária Executiva de Assessoria 08 dias 1º/06/2020

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador,
em 15 de junho de 2020.

Saulo Sperotto – PREFEITO MUNICIPAL.
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Caibi

Prefeitura

105/2020
Publicação Nº 2527389

DECRETO Nº. 105/2020 DE 17 DE JUNHO DE 2020
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação e dá outras providências.

ELOI JOSE LIBANO, Prefeito Municipal de Caibi, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais e de conformidade com o inciso I 
do artigo 5º. da Lei Municipal Nº. 2578/2019, de 23 de dezembro de 2019, decreta:

Art. 1º. – Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R$ 321.244,53 (trezentos e vinte e um mil duzentos e quarenta e quatro 
reais e cinquenta e três centavos) no orçamento do município de Caibi SC para o exercício de 2020, conforme demonstrado no Quadro I 
abaixo:

QUADRO I
ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO
041220003.2.002 – MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
3.1.90 – Pessoal e Encargos Sociais – Aplicações Diretas
(1268) Fonte: 1053 COVID-19 LC 173/2020 Sem Destinação Específica ........ R$ 1.607,45

ÓRGÃO 04 SECRET. MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESEVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
041230004.2.004 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS
3.1.90 – Pessoal e Encargos Sociais – Aplicações Diretas
(1269) Fonte: 1053 COVID-19 LC 173/2020 Sem Destinação Específica ........ R$ 24.368,68

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
123610011.2.021 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90 – Pessoal e Encargos Sociais – Aplicações Diretas
(1270) Fonte: 1053 COVID-19 LC 173/2020 Sem Destinação Específica ........ R$ 42.242,58

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
123650011.2.026 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
3.1.90 – Pessoal e Encargos Sociais – Aplicações Diretas
(1271) Fonte: 1053 COVID-19 LC 173/2020 Sem Destinação Específica ........ R$ 41.957,28

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
082440006.2.008 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.1.90 – Pessoal e Encargos Sociais – Aplicações Diretas
(1266) Fonte: 1052 COVID-19 LC 173/2020 Saúde e Assistência Social ......... R$ 11.038,57
3.1.90 – Pessoal e Encargos Sociais – Aplicações Diretas
(1267) Fonte: 1635 FNAS / COVID-19 / PSB – Portaria 378 ............................. R$ 35.420,01

ÓRGÃO 08 SECRET. DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE 02 SETOR DE AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE
206060019.2.033 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA
3.1.90 – Pessoal e Encargos Sociais – Aplicações Diretas
(1272) Fonte: 1053 COVID-19 LC 173/2020 Sem Destinação Específica ........ R$ 17.816,45

ÓRGÃO 09 SECRET. DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
154520015.2.029 – MANUT. DAS ATIVID. DO DPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.1.90 – Pessoal e Encargos Sociais – Aplicações Diretas
(1273) Fonte: 1053 COVID-19 LC 173/2020 Sem Destinação Específica ........ R$ 14.304,06

ÓRGÃO 09 SECRET. DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
267820022.2.035 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DMER
3.1.90 – Pessoal e Encargos Sociais – Aplicações Diretas
(1274) Fonte: 1053 COVID-19 LC 173/2020 Sem Destinação Específica ........ R$ 23.254,57
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ÓRGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
103010008.2.054 – MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.1.90 – Pessoal e Encargos Sociais – Aplicações Diretas
(152) Fonte: 1338 SUS / SF Saúde da Família ................................................. R$ 98.234,88
3.1.90 – Pessoal e Encargos Sociais – Aplicações Diretas
(1265) Fonte: 1052 COVID-19 LC 173/2020 Saúde e Assistência Social ......... R$ 11.000,00

Art. 2º. – Para Fazer face a suplementação de que trata o artigo 1º., serão utilizados recursos do excesso de arrecadação do exercício de 
2020 das fontes 1052 COVID-19 LC 173/2020 Saúde e Assistência Social no valor de R$ 22.038,57, 1053 COVID-19 LC 173/2020 Sem 
Destinação Específica no valor de R$ 165.551,07, 1338 SUS / SF Saúde da Família no valor de R$ 98.234,88 e 1635 FNAS / COVID-19 / 
PSB – Portaria 378 no valor de R$ 35.420,01, totalizando o valor de R$ 321.244,53.

Art. 3º. – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

Prefeitura Municipal de Caibi SC, em 17 de junho de 2020.

ELÓI JOSÉ LÍBANO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no diário oficial dos municípios

EDUARDO GASPARIN
Diretor de Administração e Planejamento

ATO CONVOCATÓRIO TOMADA DE PREÇOS N° 005/2020
Publicação Nº 2526811

ATO CONVOCATÓRIO
PARA REUNIÃO DE JULGAMENTO

A Presidente da Comissão Permanente de Licitações do Município de Caibi – SC, no uso de suas atribuições legais, faz saber aos proponentes 
e aos demais interessados que foi designado por este ato o dia 01/07/2020 às 14:15 horas, como prazo limite para recebimento dos enve-
lopes e ás 14:30 horas início do julgamento das Habilitações e Propostas propostas de preços relativas ao Processo Licitatório Nº 044/2020, 
do tipo Menor Preço Global na modalidade de Tomada de Preços Nº 005/2020, que tem por objeto: Contratação de empresa para execução 
de rotatórias de 03, 05 e 07 metros de diâmetro nas ruas do município de Caibi – SC. onde se realizará pelo Departamento de Licitações 
em sua sala, na sede do Município, conforme de costume.

Afixe-se no local de costume.

Caibi – SC, 15 de Junho de 2020

DANDARA JEANE GALLON
Presidente da Comissão

ATO CONVOCATÓRIO TOMADA DE PREÇOS N° 006/2020
Publicação Nº 2526812

ATO CONVOCATÓRIO
PARA REUNIÃO DE JULGAMENTO

A Presidente da Comissão Permanente de Licitações do Município de Caibi – SC, no uso de suas atribuições legais, faz saber aos proponentes 
e aos demais interessados que foi designado por este ato o dia 03/07/2020 às 08:15 horas, como prazo limite para recebimento dos envelo-
pes e ás 08:30 horas início do julgamento das Habilitações e Propostas propostas de preços relativas ao Processo Licitatório Nº 045/2020, do 
tipo Menor Preço Global na modalidade de Tomada de Preços Nº 006/2020, que tem por objeto: Contratação de empresa para execução de 
execução de terraplenagem, drenagem pluvial, calçamento e sinalização da rua Helena Bigaton, com área total de calçamento de 1.018,15 
m² no município de Caibi, onde se realizará pelo Departamento de Licitações em sua sala, na sede do Município, conforme de costume.

Afixe-se no local de costume.

Caibi – SC, 17 de Junho de 2020

DANDARA JEANE GALLON
Presidente da Comissão
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AVISO DE TOMADA DE PREÇOS N° 006/2020
Publicação Nº 2526774

MUNICIPIO DE CAIBI - AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Caibi/SC torna público que se encontra aberto Processo Licitatório Nº 045/2020 na modalidade Tomada de Preço Nº 
006/2020, do tipo Menor Preço-Global que tem por objeto Contratação de empresa para execução de execução de terraplenagem, dre-
nagem pluvial, calçamento e sinalização da rua Helena Bigaton, com área total de calçamento de 1.018,15 m² no município de Caibi/SC. 
Poderão participar do certame empresas devidamente cadastradas e que comprovem a circunstância mediante apresentação do respectivo 
Certificado no Registro Cadastral, obtido até o terceiro dia anterior á data do recebimento das propostas. Os envelopes contendo a docu-
mentação e as propostas serão recebidos pelo Departamento de Compras e Licitações, em sua sala, na sede do Município de Caibi - SC, sita 
à Rua dos Imigrantes, 499 - Centro – Caibi - SC, CEP 89.888-000, até às 08:15 horas do dia 03 de Julho de 2020, iniciando-se os procedi-
mentos de abertura dos envelopes contendo a documentação para habilitação e julgamento das propostas ás 08:30 horas no mesmo dia e 
local. O inteiro teor deste Ato Convocatório está a disposição dos interessados no Site da Prefeitura www.caibi.sc.gov.br e no Departamento 
de Licitações conforme endereço acima descrito ou maiores informações poderão ser obtidas pelo fone (49)3648-0211. Caibi –SC 17 de 
Junho de 2020. Elói José Líbano, Prefeito Municipal.

DECRETO N° 104/2020
Publicação Nº 2526221

DECRETO Nº 104/2020, de 16 de junho de 2020.
Dispõe sobre a Homologação da decisão da Comissão Permanente de Licitação do objeto do Processo Licitatório de N° 037/2020 na Moda-
lidade Tomada de PreçosN° 003/2020 da Prefeitura Municipal de Caibi – SC.

ELÓI JOSÉ LIBANO Prefeito Municipal de Caibi, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei 
8.666 de 21 de junho de 1993, atualizada pela Lei N° 8.883/94,

DECRETA:
Art. 1°. Fica homologado o julgamento proferido pela Comissão Permanente de Licitações, nomeado pelo Decreto N° 239/2019 de 31/12/19, 
sobre o Processo Licitatório N° 37/2020, na Modalidade Tomada de Preços Nº 003/2020 que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA FORNCIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL 
JUVENTUDE DE CAIBI

Art. 2°. Fica homologado o objeto desta licitação em favor dos proponentes abaixo relacionados, tudo conforme consta no Mapa Compara-
tivo de Preços em sua exata ordem de classificação a seguir:
Proponente Item Und Quant Produto Vl Unit. Vl Total Item

POTENTI - SOLUCOES EM ELETRO 
ENERGIA LTDA - EPP 1 SER 1

Empreitada Global de fornecimento de 
materiais e execução das instalações 
elétricas do sistema de il

159.120,36 159.120,36

Totais dos proponentes vencedores:
Proponente Valor Total
POTENTI - SOLUCOES EM ELETRO ENERGIA LTDA - EPP 159.120,36

Art. 3°. Pelo presente, fica intimado o participante da licitação supramencionada, da decisão estabelecida neste Decreto.

Art. 4°. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Caibi – SC,em 16 de junho de 2020.

Elói José Líbano
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios

Eduardo Gasparin
Diretor de Administração e Planejamento
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PORTARIA 353/20
Publicação Nº 2526385

PORTARIA N.º 353/20

ELOI JOSÉ LÍBANO , Prefeito Municipal do município de Caibi, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
REENQUADRAR o Servidor Municipal LUIZ FERNANDO SASSO, matricula nº 9429-3, para atuar como Responsável Pela Sala do Empreende-
dor , com carga horária de 40 horas semanais, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei nº 2590/2020 de 08 de Maio de 2020.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e publique-se

Gabinete do Prefeito, 17 de Junho de 2020.

Eloi José Líbano
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data acima

Eduardo Gasparin
Resp. Pelo Depto de Administração
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Campo Alegre

Prefeitura

DECRETO Nº 12.877 DE 17 DE JUNHO DE 2020
Publicação Nº 2527169

DECRETO Nº 12.877 DE 17 DE JUNHO DE 2020
NOMEIA COMISSÃO MUNICIPAL PARA REAVALIAÇÃO DE BEN PÚBLICO MÓVEL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTABELECE OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Inciso VII do Artigo 71 
da Lei Orgânica Municipal, promulgada em 05 de abril de 1990; Decreta:
Art. 1º Constituir a Comissão Municipal, para a reavaliação de Ben Móvel do Fundo Municipal de Saúde, com o objetivo de transferência 
entre os sistemas patrimoniais do Fundo Municipal Saúde para o Poder Executivo Municipal “Secretaria Municipal Cultura, Turismo, Esportes 
e Lazer, o seguinte Ben Móvel descrito:
Parágrafo único. Marca Modelo VW/KOMBI, Placa MJO-3863, Código RENAVAM 464732999, Certificado de Registro do Veículo nº 
014383385130, Ano Fabricação 2011, Ano Modelo 2012, Cor Branca, Chassi nº 9BWMF07X1CP010685, lançado no Patrimônio do Fundo 
Municipal de Saúde do Município de Campo Alegre/SC., sob nº 22624.
Art. 2º Nomear os membros integrantes da Comissão a que se refere o Artigo 1º deste Decreto, os seguintes Servidores Públicos Municipais, 
sob a Presidência do primeiro e Secretaria do segundo:
 ANA FLAVIA MARCINIAK – Chefe do Serviço de Patrimônio, Segurança, Protocolo e Arquivo;
 ANA LUIZA TELMA – Agente Administrativo II;
 ELENA GORNIACK – Chefe do Serviço de Ações Básicas da Saúde.
 ALÁERCIO LUIS CORDIERO – Chefe do Serviço de Frota;
 SANDRO LUIZ FRIEDRICH – Fiscal de Tributos;
Parágrafo único. A Comissão de que trata o Caput deste Artigo, deverá fornecer a reavaliação ao Serviço de Patarimônio e Contabilidade, 
para que o referido equipamento “Ben Móvel” descrito no Parágrafo único seja efetuada a transferência entre os Sistemas.
Art. 3º A reavaliação do Ben Móvel será efetuada por Resolução emitida pela Comissão, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, após enca-
minhada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, para Homologação e publicação no Diário Oficial dos Municípios DOM”.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC.,
17 de junho de 2020.

RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

LUCILAINE MÓKFA SCHWARZ
Secretária Municipal de Administração

Publicado 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: 18/06/2020.

HIDALGO FERNANDO MARTINS
Chefe de Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 18.126 DE 16 DE JUNHO DE 2020
Publicação Nº 2527313

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 18.126 DE 16 DE JUNHO DE 2020
CONCEDE FÉRIAS E AUTORIZA PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial aos 
artigos 133 e 158 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; Resolve:

Art. 1º Conceder 10 (dez) dias sobre Férias, a Servidora Pública Municipal, GABRIELA SOARES WESTRUP, matrícula funcional nº 000912, 
registro no sistema sob nº 955723, ocupante do Cargo Público de Odontólogo, exercendo a Função de Odontólogo I, lotada na Secretaria 
Municipal de Saúde, referente aos períodos aquisitivos: 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019 = 07 (zero sete) dias; 01 de janeiro 
de 2020 a 31 de dezembro de 2020 = 03 (zero três) dias.
Parágrafo único. Pagamento de um Terço de Férias referente ao período aquisitivo 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020.

Art. 2º A Servidora Pública Municipal gozará as férias no período de 17 de junho de 2020 á 26 de junho de 2020, segundo opção sua já 
requerida junto ao Serviço de Pessoal e devidamente Protocolada pelo Serviço de Protocolo do Poder Executivo Municipal em data de 16 de 
junho de 2020 sob nº 10557.

http://www.leismunicipais.com.br
http://www.diariomunicipal.sc.gov.br
http://www.diariomunicipal.sc.gov.br
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Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município Campo Alegre/SC., 16 de junho de 2020.

RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

LUCILAINE MÓKFA SCHWARZ
Secretária Municipal de Administração

Publicada na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 no endereço eletrônico: www.diariomunicipal.sc.gov.br em data de: 17/06/2020.

HIDALGO FERNANDO MARTINS
Chefe de Gabinete do Prefeito

TERMO ADITIVO Nº 01/2019
Publicação Nº 2527311

TERMO ADITIVO Nº 01/2019

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE AJUSTE INDENIZATÓRIO REFERENTE OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DE IMÓVEL PARTICULAR COM 
FINS DE EXTRAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS MINERAIS.

De um lado, o MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n° 83.102.749/0001-77, 
com endereço institucional à Rua Cel. Bueno Franco, n° 292, neste ato representado pela Secretária Municipal de Administração Sra. LUCI-
LAINE MÓKFA SCHWARZ, e os proprietários (do imóvel ora ocupado situado na localidade de Avenquinha, no município de Campo Alegre/
SC): Sr. Angelino Odacir Hruschka, inscrito no CPF sob o nº 721.500.769-34, Roseli Itner, inscrita no CPF sob o nº 529.658.999-87, Roland 
Itner, , inscrito no CPF sob o nº 380.766.169-72, Marilete Hruscka, inscrita no CPF sob o nº 652.232.689-20, Simone Hruschka, inscrito no 
CPF sob o nº 808.384.999-53, Valdir Batista dos Santos, inscrito no CPF sob o nº 831.073.719-04, Enezilda Hruschka Pfützenreuter, inscrita 
no CPF sob o nº 500.926.859-00 e Jaime José Pfützenreuter, inscrito no CPF sob o nº 542.515.839-49, tem justo e acordado o que segue.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO
Fica prorrogado o prazo do Termo de Ajuste Indenizatório nº 01/2018, passando a vigorar até 30.05.2020.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Termo originário, não alteradas pelo presente aditivo.

E, por estarem de pleno acordo, lavra-se o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, assinando as partes este Termo 
Aditivo na presença de duas testemunhas.

Campo Alegre/SC, 20 de novembro de 2019.

Lucilaine Mókfa Schwarz
Município de Campo Alegre/SC.
Angelino Odacir Hruschka
Proprietário

Marilete Hruscka
Proprietária

Roseli Itner
Proprietária Roland Itner

Proprietário

Simone Hruschka
Proprietária Valdir Batista dos Santos

Proprietário

Enezilda Hruschka Pfützenreuter
Proprietária Jaime José Pfützenreute

Proprietário

Testemunhas:

João Samuel Cubas   Marcelo Lucas Machado
CPF 193.650.989-04   CPF 901.955.409-30

http://www.diariomunicipal.sc.gov.br
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TERMO ADITIVO Nº 01/2020
Publicação Nº 2527312

TERMO ADITIVO Nº 01/2020

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE AJUSTE INDENIZATÓRIO REFERENTE OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DE IMÓVEL PARTICULAR COM 
FINS DE EXTRAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS MINERAIS.

De um lado, o MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE/SC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n° 83.102.749/0001-77, 
com endereço institucional à Rua Cel. Bueno Franco, n° 292, neste ato representado pela Secretária Municipal de Administração Sra. LUCI-
LAINE MÓKFA SCHWARZ, e os proprietários (do imóvel ora ocupado situado na localidade de Avenquinha, no município de Campo Alegre/
SC): Sr. Angelino Odacir Hruschka, inscrito no CPF sob o nº 721.500.769-34, Roseli Itner, inscrita no CPF sob o nº 529.658.999-87, Roland 
Itner, inscrito no CPF sob o nº 380.766.169-72, Marilete Hruscka, inscrita no CPF sob o nº 652.232.689-20, Simone Hruschka, inscrito no 
CPF sob o nº 808.384.999-53, Valdir Batista dos Santos, inscrito no CPF sob o nº 831.073.719-04, Enezilda Hruschka Pfützenreuter, inscrita 
no CPF sob o nº 500.926.859-00 e Jaime José Pfützenreuter, inscrito no CPF sob o nº 542.515.839-49, tem justo e acordado o que segue.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO VALOR
O Art. 2º do Termo de Ajuste Indenizatório nº 01/2018, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Pela ocupação temporária, o Município de Campo Alegre/SC pagará ao proprietário, à título indenizatório pelo uso da superfície, o valor de 
R$ 30,00 (trinta reais), por acesso realizado.
Parágrafo Único – Para cada acesso o Município de Campo Alegre/SC poderá retirar cargas de até 10m³ (dez metros cúbicos) de saibro.”

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO
Fica prorrogado o prazo do Termo de Ajuste Indenizatório nº 01/2018, até 31.12.2020, podendo ser prorrogado por acordo entre as partes.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Termo originário, não alteradas pelo presente aditivo.

E, por estarem de pleno acordo, lavra-se o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, assinando as partes este Termo 
Aditivo na presença de duas testemunhas.

Campo Alegre/SC, 28 de maio de 2020.

Lucilaine Mókfa Schwarz
Município de Campo Alegre/SC.

Angelino Odacir Hruschka
Proprietário

Marilete Hruscka
Proprietária

Roseli Itner
Proprietária

Roland Itner
Proprietário

Simone Hruschka
Proprietária

Valdir Batista dos Santos
Proprietário

Enezilda Hruschka Pfützenreuter
Proprietária

Jaime José Pfützenreuter
Proprietário

Testemunhas:

João Samuel Cubas   Marcelo Lucas Machado
CPF 193.650.989-04   CPF 901.955.409-30
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Campo Erê

Prefeitura

EXTRATO ATA RP 25/2020
Publicação Nº 2526558

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 25/2020

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 389/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020

A presente Ata tem por objeto assegurar o compromisso de possível contratação entre o Município de Campo Erê e a empresa LIGHT NIGHT 
MATERIAIS ELETRICOS E MANUTENÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ Nº 14.419.210/0001-23, conforme relação abaixo:

Item Unid Quant Descrição das Mercadorias Vlr. Unitário Vlr. Total Item

1 HRS 300,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMI-
NAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMPO ERÊ/SC. 113,0000 33.900,0000

VALOR TOTAL R$ 33.900,00

MUNICIPIO DE CAMPO ERÊ
ODILSON VICENTE DE LIMA
Prefeito municipal

LIGHT NIGHT MATERIAIS ELETRICOS E MANUTENÇÃO LTDA
CNPJ Nº 14.419.210/0001-23
PROPONENTE

CARLOS FERLIN
Sec. Mun. da Cidade e Desenvolvimento

Visto da assessoria jurídica
MAIARA BOMBIERI
Assessora Jurídica
OAB/SC 54.823

EXTRATO CONTRATO 27/2020
Publicação Nº 2526562

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ERÊ/SC.
CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 27/2020.
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CAMPO ERÊ, Estado de Santa Catarina, CNPJ nº 83.026.765/0001-28. CONTRATADA: GAIA RODOVIAS 
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 03.257.777/0001-24. OBJETO: O presente contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES NA RUA INDUSTRIAL, BAIRRO PRIMAVERA, COM 2.199,24 M TUDO CONFORME PROJETO DE 
ENGENHARIA E MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS BASES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS COM 
RECURSOS DO CONVÊNIO 884711/2019/MDR/CAIXA. Conforme memoriais descritivos e orçamentos base, conforme as especificações 
contidas no edital e em seus anexos. FUNDAMENTO LEGAL: Processo Licitatório nº 310/2020, Tomada de Preços nº 03/2020. DOTAÇÃO: As 
despesas decorrentes da execução do objeto deste contrato correrão na seguinte dotação orçamentária da Secretaria Municipal da Cidade 
e Desenvolvimento, do Exercício de 2020. VALOR: R$ 239.785,20 (Duzentos e trinta e nove mil, setecentos e oitenta e cinco reais e vinte 
centavos). VIGÊNCIA: 12 meses a partir da assinatura. Campo Erê/SC, em 15/06/2020. SIGNATÁRIOS: Odilson Vicente de Lima pela Con-
tratante e Ivo D’Agostini pela Contratada.

EXTRATO CONTRATO 28/2020
Publicação Nº 2526563

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ERÊ/SC.
CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 28/2020.
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CAMPO ERÊ, Estado de Santa Catarina, CNPJ nº 83.026.765/0001-28. CONTRATADA: VANDERLEI PERIN 
ME, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 23.935.949/0001-89. OBJETO: O presente contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM 
PEDRAS IRREGULARES E DRENAGEM FLUVIAL NA LINHA 12 DE NOVEMBRO 3.253,39 M, TUDO CONFORME PROJETO DE ENGENHARIA E 
MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS BASES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS COM RECURSOS DO CON-
VÊNIO 896434/2019/MDR/CAIXA. Conforme memoriais descritivos e orçamentos base, conforme as especificações contidas no edital e em 
seus anexos. FUNDAMENTO LEGAL: Processo Licitatório nº 306/2020, Tomada de Preços nº 02/2020. DOTAÇÃO: As despesas decorrentes 
da execução do objeto deste contrato correrão na seguinte dotação orçamentária da Secretaria Municipal da Agricultura e Infraestrutura 
Rural, do Exercício de 2020. VALOR: R$ 296.954,35 (duzentos e noventa e seis mil reais, novecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e 
cinco centavos). VIGÊNCIA: 12 meses a partir da assinatura. Campo Erê/SC, em 16/06/2020. SIGNATÁRIOS: Odilson Vicente de Lima pela 
Contratante e Vanderlei Perin pela Contratada.
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HOMOLOGAÇÃO PL 306/2020
Publicação Nº 2526550

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 306/2020, na modalidade Tomada de Preços de nº 2/2020 tendo como objeto a CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVI-
MENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES E DRENAGEM PLUVIAL NA LINHA 12 DE NOVEMBRO 3.253,39 M², TUDO CONFORME PROJETO 
DE ENGENHARIA E MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS BASE E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS. COM 
RECURSOS CONVENIO 896434/2019/MDR/CAIXA, 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
VANDERLEI PERIN ME 1 1 1,00 296.954,3500 296.954,3500

Total dos Proponentes
Nome da Proponente Total
VANDERLEI PERIN ME 296.954,35

II - DETERMINAR que sejam adotadas as medidas cabíveis para contratação da referida licitante.

Campo Erê – SC, Terça-Feira, 16 de junho de 2020.

ODILSON VICENTE DE LIMA
Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO PL 310/2020
Publicação Nº 2526552

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 310/2020, na modalidade Tomada de Preços de nº 3/2020 tendo como objeto a CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTA-
ÇÃO ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES NA RUA INDUSTRIAL, BAIRRO PRIMAVERA, COM 2.199,24 M TUDO CONFORME PROJETO 
DE ENGENHARIA E MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS BASES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS COM 
RECURSOS DO CONVÊNIO 884711/2019/MDR/CAIXA, conforme o quadro a seguir, onde se especificam inclusive as quantidades e os valo-
res, para execução do objeto citado:

Nome da Proponente Lote Item Quantidade Unitário Total Item
GAIA RODOVIAS LTDA 1 1 1,00 239.785,2000 239.785,2000

Total dos Proponentes
Nome da Proponente Total
GAIA RODOVIAS LTDA 239.785,20

II - DETERMINAR que sejam adotadas as medidas cabíveis para contratação da referida licitante.

Campo Erê – SC, Segunda-Feira, 15 de junho de 2020

ODILSON VICENTE DE LIMA
Prefeito Municipal
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HOMOLOGAÇÃO PL 389/2020
Publicação Nº 2526553

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 389/2020, na modalidade Pregão de nº 17/2020 tendo como objeto a REGISTRO DE PRE-
ÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMPO ERÊ/SC., 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
LIGHT NIGHT MATERIAIS ELETRICOS E MANUTENÇÃO LTDA - 
ME 1 1 300,00 113,0000 33.900,0000

Total dos Proponentes
Nome da Proponente Total
LIGHT NIGHT MATERIAIS ELETRICOS E MANUTENÇÃO LTDA - ME 33.900,00

II - DETERMINAR que sejam adotadas as medidas cabíveis para contratação da referida licitante.

Campo Erê – SC, Quarta-Feira, 17 de junho de 2020.

ODILSON VICENTE DE LIMA
Prefeito Municipal
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Campos Novos

Samae - CamPoS novoS

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO PP08/2020
Publicação Nº 2526358

PREGÃO PRESENCIAL Nº CNO 08/2020
Processo Licitatório 10/2020

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO

Levamos ao conhecimento dos interessados o CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO - Pregão Presencial nº 08/2020, do "Tipo Menor Preço por 
Item", cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇA-
DA DE APROXIMADAMENTE 187.308M² (Cento e oitenta e sete mil, trezentos e oito metros quadrados) DE VEGETAÇÃO LEVE (ARBUSTOS, 
CAPIM E GRAMA ALTA), nas áreas pertencentes ao SAMAE Campos Novos/SC.

Portanto fica cancelado o aviso de licitação publicado em 26/05/2020 no DOM/SC - Edição nº 3152, pagina 263, cancelando-se a sessão 
presencial marcada para as 09:00hs do dia 09/06/2019, em razão de interesse publico.

Outras informações poderão ser obtidas na sede do SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, localizada na Rua Caetano 
Carlos, 466, centro, Campos Novos/SC ou através do telefone (49) 3541 0844, e-mail: compras@samaecn.com.br ou licitacao@samaecn.
com.br.

Campos Novos - SC, 17 de Junho de 2020.

LUCIANO CHIAMOLERA ANDONINI
DIRETOR DO SAMAE
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Canoinhas

Câmara muniCiPal

RESOLUÇÃO N.º 1.118 DE 17/06/2020
Publicação Nº 2527338

RESOLUÇÃO N.º 1118, DE 17/06/2020
CONCEDE O TÍTULO DE AMIGO DE CANOINHAS À ASSOCIAÇÃO COMERCIALEINDUSTRIAL DE CANOINHAS - ACIC

O Vereador Paulinho Basílio, Presidente da Câmara de Vereadores de Canoinhas faz saber, que o Plenário aprovou e eu promulgo a seguinte:

RESOLUÇÃO

Art. 1º - Fica concedido o Título de Amigo de Canoinhas à Associação Comercial e Industrial de Canoinhas - ACIC, por ocasião dos 64 anos 
de relevantes serviços prestados à comunidade Canoinhense.
Art. 2º - As despesas decorrentes da presente Resolução correrão por conta das dotações específicas.
Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Sala de Reuniões da Câmara de Vereadores de Canoinhas, 17 de Junho de 2020.

PAULO ROBERTO GHISLANDI BASÍLIO
Vereador Presidente

Registrado e publicado na Secretaria Legislativa da Câmara de Vereadores de Canoinhas, em 17/06/2020.
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Capinzal

Prefeitura

FMH TA 002/2020 C0001
Publicação Nº 2526069

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL
EXTRATO CONTRATUAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aditivo Nº ..... : TA 002/2020 C001 - Contrato Nº: 0001/2019
Contratante..: FUNDO MUNICIPAL HABITACAO CAPINZAL
Contratada...: B&P - CONSTRUTORA EIRELI
Valor ............ : 44.862,41 (quarenta e quatro mil oitocentos e sessenta e dois reais e quarenta e um centavos)
Vigência ....... : Início: 17/06/2020 Término: 31/07/2020
Licitação ...... : Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia Nº.: 1/2019
Recursos ..... : Dotação:
Objeto .......... : O objeto do presente termo aditivo, a supressão do valor de R$ 44.862,41 (quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e dois reais e 
quarenta e um centavos) referente a 01 (uma) unidade habitacional, conforme consta na solicitação da Secretaria Responsável; Justificativa firmada pela 
Assistente Social da Habitação, Parecer Jurídico nº 0152/2020 e outros documentos anexados ao referido Processo Licitatório.

Capinzal, 17 de Junho de 2020

REVOGAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO 0035/2020 PREGÃO PRESENCIAL 0014/2020
Publicação Nº 2526688

Processo Licitatório Nº 0035/2020
Pregão Presencial Nº 0014/2020

ADENDO Nº 004

Objeto: O presente Processo Licitatório tem como objeto a “contratação de empresa especializada para efetuar repasse dos valores referen-
tes ao fornecimento de Vale Alimentação aos servidores do Município de Capinzal/SC, de acordo com a lei Autorizativa - Lei Complementar 
nº 146/12, Capítulo I, por meio de cartão magnético, para aquisição de alimentação em estabelecimentos comerciais cadastrados. Com 
Recursos Próprios”.

O Município de Capinzal, pessoa jurídica de direito público interno, situado à Rua Carmelo Zócolli, 155, Centro, Capinzal, SC, inscrito no CNPJ 
sob nº 82.939.406/0001-07, através do Secretário de Administração e Finanças, TORNA PÚBLICA a REVOGAÇÃO do PROCESSO LICITATÓ-
RIO já mencionado supra, considerando que será lançado outro, com o mesmo objeto, na forma Eletrônica.

Capinzal, 17 de junho de 2020.

IVAIR LOPES RODRIGUES
Secretário de Administração e Finanças
Município de Capinzal
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Câmara muniCiPal

PROJETO DE LEI Nº 9/2020
Publicação Nº 2526368

 PROJETO DE LEI Nº 009, DE 8 DE JUNHO DE 2020
Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar o pagamento de despesas relativas ao exercício de 2016, no valor de R$ 45.831,29 (quarenta 
e cinco mil, oitocentos e trinta e um reais e vinte e nove centavos).

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a efetuar o pagamento de despesas com serviços de mão-de-obra e fornecimento de materiais 
para construção de uma escola de educação infantil-creche proinfância 1, sendo edificada no lote nº 25, da quadra 387, na rua projetada 
"c", do Loteamento Verdes Campos, no Município de Capinzal, SC, realizadas pela empresa RJÚNIOR Construtora e Incorporadora Ltda EPP, 
, no exercício de 2017, compreendidos valor principal e demais acréscimos legais e regulamentares.

Art. 2º As despesas de que trata o art. 1º derivam do Contrato nº 286/2015, oriundo do Processo Licitatório nº 0165/2015, Concorrência 
nº 0008/2015, celebrado entre o Município de Capinzal e a empresa RJÚNIOR Construtora e Incorporadora Ltda EPP, inscrita no CNPJ nº 
19.685.906/0001-15, com sede à rua 39, nº 165, sala 02, no município de Mirante, Estado de Santa Catarina, realizadas no período de 11 
de julho à 07 de dezembro do exercício de 2017, no valor de R$ 45.831,29 (quarenta e cinco mil, oitocentos e trinta e um reais e vinte e 
nove centavos), conforme Planilha de Medição em anexo.

Art. 3º As despesas decorrentes do atendimento da presente Lei, correrão a conta da dotação orçamentária nº 1010 Construção e Ade-
quação de Creches e Centro Municipal de Educação Infantil, elemento 4.4.90.92.51.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores – Obras e 
Instalações, constante do Orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Capinzal.

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

Capinzal, SC, 8 de junho de 2020

NILVO DORINI
Prefeito Municipal

RESOLUÇÃO DE MESA Nº 6/2020
Publicação Nº 2526376

RESOLUÇÃO DE MESA Nº 06, DE 16 DE JUNHO DE 2020
Dispõe sobre a transferência de Bens Móveis da Câmara Municipal para o Patrimônio da Prefeitura Municipal de Capinzal.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAPINZAL, no uso de suas atribuições regimentais, faço saber que a Mesa Diretora da Câmara 
Municipal aprovou e eu promulgo a presente RESOLUÇÃO:

Art. 1º Ficam transferidos para o Patrimônio da Prefeitura Municipal de Capinzal, os bens móveis ociosos, antieconômicos e irrecuperáveis 
da Câmara Municipal relacionados no anexo I desta Resolução.

Art. 2º O Termo de Entrega anexo II e a relação de bens anexo I integram a presente Resolução.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigência na data de sua publicação.

Câmara Municipal, 16 de junho de 2020.

Vereador Renato Marcelo MarkusVereador Carlos Adriano Zocoli

PresidenteVice-Presidente

Rafael Edgar TonialValmor de Vargas

1º Secretário2º Secretário

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Vereador Renato Marcelo Markus
Presidente
ANEXO I

RELAÇÃO DOS BENS
BENS OCIOSOS:
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Item Discriminação Placa Patrimônio Valor R$

1 CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR, MARCA RECAFLEX. 005 116,75
2 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR BROTHER 9330CDW. 475 2.480,10
3 CAIXA DE SOM ACUSTICA HQ100 70W NCA. 379 164,35
4 CAIXA DE SOM ACUSTICA HQ100 70W NCA. 380 164,35
5 CAIXA DE SOM ACUSTICA HQ160 120W NCA. 381 229,95
6 CAIXA DE SOM ACUSTICA HQ160 120W NCA. 382 229,95

7 SERVIDOR HP PROLIANT ML 110 GX5 X3430, MONITOR 18.5 LG W1943C-PF, MIDIA WINDOWS 
SERVER STD 2008 R2 64B OEM E MEMORIA PARA SERVIDOR HP 2GB PC3-10600. 413 3.157,00

8 AMPLIFICADOR DE SOM 800W. 103 311,57
9 MICROFONE ELETROMIC R07A. 402 346,80
10 MICROFONE ELETROMIC R07A. 403 346,80
11 MICROFONE ELETROMIC R07A. 404 346,80
12 MICROFONE ELETROMIC R07A. 405 346,80
13 MICROFONE ELETROMIC R07A. 407 346,80
14 MICROFONE ELETROMIC R07A. 408 346,80
15 MICROFONE ELETROMIC R07A. 409 346,80
16 MICROFONE ELETROMIC R07A. 412 346,80
17 CÂMERA DIGITAL MARCA CANNON P 5400, 3,2 MEGA PIXEL. 21 481,75

18 FILMADORAS FULL HD, 30x Zoom Óptico LCD Widescreen 2,7" Touch Screen HDMI Saída de Vídeo: 
HDMI Resolução de Vídeo: HD: 1920x1080/,60i(FX,FH). 428 711,70

19 FILMADORAS FULL HD, 30x Zoom Óptico LCD Widescreen 2,7" Touch Screen HDMI Saída de Vídeo: 
HDMI Resolução de Vídeo: HD: 1920x1080/,60i(FX,FH). 429 711,70

20 CADEIRA TIPO SECRETARIA MOBILAN 445 104,90
21 CADEIRA TIPO SECRETARIA MOBILAN 447 104,90
22 CADEIRA TIPO SECRETARIA MOBILAN 448 104,90
23 CADEIRA TIPO SECRETARIA MOBILAN 449 104,90
24 CADEIRA TIPO SECRETARIA MOBILAN 450 104,90
25 CADEIRA TIPO SECRETARIA MOBILAN 451 104,90
26 CADEIRA TIPO SECRETARIA MOBILAN 452 104,90
27 CADEIRA TIPO SECRETARIA MOBILAN 457 104,90
28 CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA, ARMAÇÃO DE FERRO, MARCA CAVALETTI. 041 12,75
29 CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR TECIDO TEFLON, BASE GAS. 205 110,42
30 CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR, MARCA TEFLON, BASE GAS. 007 110,42
31 REFRIGERADOR MARCA CONSUL, MODELO 1547. 162 58,21

TOTAL: R$ 12.664,57

BEM ANTIECONÔMICO:

Item Discriminação Placa Patrimô-
nio Valor R$

1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP PSC F380. 383 128,45

2 TELEVISOR 55” LED; RESOLUÇÃO FULL HD; CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO; EN-
TRADAS HDMI; CONEXÕES USB. 421 2.147,70

TOTAL GERAL: R$ 2276,15

BENS IRRECUPERÁVEIS:

Item Discriminação Placa Patrimônio Valor R$

1 LAVADORA A.P KARCHER K330 SM PLUS 220V/60HZ LAVA JATO. 433 358,75
2 NOBREAK TSHARA 600VA 517 207,29
3 NOBREAK TSHARA 600VA 519 207,29

4 MICROCOMPUTADOR, processador Intel® Cor i7 3770, PLACA DE VIDEO OFFBORD 2GB de 128Bits, 
DUAS PLACAS DE CAPTURA EM HD e MONITOR LED 23". 426 3.620,30

TOTAL GERAL: R$ 4.393,63

ANEXO II
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TERMO DE ENTREGA

A Câmara Municipal de Vereadores de Capinzal, neste ato representada pelo Presidente Vereador Renato Marcelo Markus, efetua a entrega 
dos Bens Móveis ociosos, antieconômico e irrecuperáveis da Câmara Municipal, e que consta de relação anexa ao presente “Termo de En-
trega”, sendo assinada pelos mesmos signatários deste documento.
Ao aderir ao presente, o Poder Executivo Municipal atesta o recebimento dos bens relacionados.
E por estarem de acordo, firmam este documento em 2 (duas) vias iguais teor e forma, na presença das pessoas abaixo relacionadas, para 
que produza seus efeitos legais.

Câmara Municipal, ____ de ______ de 2020.

Poder Legislativo: ________________________

Poder Executivo: __________________________

Testemunha 1: ________________________

Testemunha 2: __________________________

JUSTIFICATIVA

A Presente Resolução de Mesa tem por objetivo proceder à transferência dos Bens Móveis ociosos, antieconômicos e irrecuperáveis, perten-
centes ao Patrimônio da Câmara Municipal de Capinzal, objetivando atualizar o quantitativo dos bens em condições de uso ou recuperáveis, 
bem como, baixar do controle patrimonial e da contabilidade.
Câmara Municipal, 16 de junho de 2020.

Vereador Renato Marcelo Markus Vereador Carlos Adriano Zocoli
Presidente   Vice-Presidente

Rafael Edgar Tonial  Valmor de Vargas
1º Secretário   2º Secretário

RESUMO DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 16 DE JUNHO DE 2020
Publicação Nº 2526369

RESUMO DA
SESSÃO PLENÁRIA
16 DE JUNHO DE 2020

●Aprovada Ata nº 3.052, de 2020, referente à Sessão Plenária do dia 9/6/2020.
● Leitura dos ofícios expedidos e recebidos.
● Deu entrada na Casa e lido na Sessão:
Ø Projeto de Lei nº 9, de 2020, autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar o pagamento de despesas relativas ao exercício de 2016, 
no valor de R$ 45.831,29 (quarenta e cinco mil, oitocentos e trinta e um reais e vinte e nove centavos), a empresa RJÚNIOR Construtora 
e Incorporadora Ltda EPP.
à O Projeto foi encaminhado as Comissões competentes para análise e Pareceres
● Expediente dos Vereadores: Indicações: O Vereador Lucas Antonio Dorini solicitou estudo da possibilidade de tornar os cargos de coorde-
nador pedagógico escolar efetivo, para professores. Ficando apenas o cargo de diretor escolar como indicado e não mais os coordenadores 
pedagógicos, passando a ser via concurso, sua entrada na Educação de Capinzal. Os Vereadores Valmor de Vargas e Carlos Adriano Zocoli 
solicitaram instalação de redutores de velocidades no formato de faixas elevadas na Serra Dona Margarida Santos Cidade Alta, nos seguin-
tes pontos: em frente a guarita próximo ao trevo da Vila Sete, no ponto em frente ao colégio São Cristóvão e outra em frente ao antigo 
ESF do São Cristóvão Capinzal. O Vereador Valmor de Vargas solicitou placas de identificação com nome de Ruas no Bairro São Cristóvão, 
nas seguintes Ruas: Rua Benjamin Barison, Rua Luiz Giumbeli e também na Rua Professora Marilde S Bertaiolli na Cidade Alta Capinzal. O 
Vereador Rafael Edgar Tonial solicitou providências urgentes quanto à situação do Salão de eventos da comunidade do Linderbergue, como 
reformas, recuperação das estruturas e demais melhorias necessárias no salão, ou até mesmo derruba-lo pra não expor as pessoas ao risco 
de acidente. Os Vereadores Bruno Michel Fávero e Gilmar Junior da Silveira solicitaram a redução da taxa de esgoto de 80% para 40% sobre 
o Valor da Fatura, com exceção da cobrança de terceiro. (Bombeiro e Hospital). Pedido de Informação: Os Vereadores Kelvis Borges e Rafael 
Edgar Tonial solicitaram informações referentes a verbas para o combate a pandemia do Coronavirus no município de Capinzal, conforme 
informações em mídia local o município já recebeu R$ 1.300.000 para esse fim. Moção de Apelo: O Vereador Lucas Antonio Dorini solicitou 
Moção de Apelo subscrita pelos demais Vereadores, a ser encaminhada a Gerencia Executiva do INSS Regional de Chapecó/SC para que 
sejam retomados os atendimentos presencias no Município de Capinzal/SC. A Moção foi aprovada por unanimidade.
● Palavra Livre.
● Convocação dos Vereadores para Sessão Plenária, no dia 23 de junho de 2020, às 18h30min.
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, 17 de junho de 2020.

Vereador Renato Marcelo Markus
Presidente

http://www.camaracapinzal.sc.gov.br
https://www.facebook.com/cmvcoficial/?fref=ts
https://www.facebook.com/cmvcoficial/?fref=ts
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Catanduvas

Prefeitura

DECRETO Nº 2.619/2020
Publicação Nº 2526964

DECRETO Nº 2.619/2020, DE 15 DE JUNHO DE 2020.

REDUZ TEMPORARIAMENTE A CARGA HORÁRIA DOS CARGOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DES-
PORTO QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DORIVAL RIBEIRO DOS SANTOS, Prefeito de Catanduvas, no uso das atribuições legais que lhe conferem os incisos II e VIII, do artigo 103 
da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO a declaração de emergência, em todo território catarinense, para fins de prevenção e enfrentamento da pandemia gerada 
pelo novo coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO a suspensão as aulas presenciais até 02 de agosto de 2020;
CONSIDERANDO a necessidade de retomada, mesmo que parcial, das atividades de vários servidores, visando a preparação para o retorno 
das aulas em agosto;
CONSIDERANDO a desnecessidade de se cumprir integralmente a carga horária pela falta de demanda de trabalho.
DECRETA:
Art. 1º. Fica reduzida temporariamente, sem prejuízo da remuneração, a carga horária dos seguintes cargos vinculados à Secretaria Muni-
cipal de Educação, Cultura e Desporto:
I – Professores lotados nas creches municipais – B1 e B2;
II – Diretor de Creche Municipal;
III – Agente de Copa e Higienização;
IV – Auxiliar de Serviços Gerais;
V – Cuidador;
VI – Professores vinculados à Diretoria de Esportes.

Art. 2º. A redução de carga horária ocorrerá na seguinte proporção:
I – Servidores com jornada de 8 horas, passarão a ter uma jornada de 6 horas;
II – Servidores com jornada de 6 horas, passarão a ter uma jornada de 4h30min;
III – Servidores com jornada de 5 horas, passarão a ter uma jornada de 4h15min;
IV – Servidores com jornada de 4 horas, passarão a ter uma jornada de 3 horas;

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 15 de junho de 2020.

Catanduvas, 15 de junho de 2020.

DORIVAL RIBEIRO DOS SANTOS
Prefeito de Catanduvas

LUCIMARI SPADER
Secretária Municipal de Administração e Finanças

ELENIR FÁTIMA CHINATO
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto
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Caxambu do Sul

Prefeitura

PORTARIA 076/2020
Publicação Nº 2526283

PORTARIA N° 076/2020
"Revogação de portaria".

GLAUBER BURTET, Prefeito Municipal de Caxambu do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo, e em conformida-
de com o artigo 69, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, Lei Complementar 001/2001 de 06 de Dezembro de 2001.
Considerando o adiamento do período de gozo concedida na Portaria nº 075/2020;
RESOLVE:
Art. 1º - Fica revogada totalmente a portaria mencionada acima;
Servidor Período Aquisitivo
1 Nilson Marangoni 04/01/2020 03/01/2021

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se

Caxambu do Sul - SC, em 17 de junho de 2020.

GLAUBER BURTET
Prefeito

PROCESSO LICITATÓRIO 041/2020 PCS - PREGÃO PRESENCIAL 017/2020 PCS
Publicação Nº 2526917

MUNICÍPIO DE CAXAMBU DO SUL - SC

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2020 PCS

Objeto: Registro de preços para serviços de borracharia, 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 30/06/2020.
Abertura: dia 30/06/2020, 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 17 de junho de 2020.

GLAUBER BURTET,
Prefeito Municipal.
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Celso Ramos

Prefeitura

AFS: 928, 929 E 930 CONTRATO
Publicação Nº 2526960

 

Empenho Ordinário nr.: ................        Subempenho nr.: ................        Dcto Fiscal nr.: ............... Folha:  1/1

CNPJ:

C.E.P.:

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS               

RUA DOM DANIEL HOSTIN 930

Nr.:  4/2020 - DL
DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nr.:   928/2020
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Processo Administrativo: 33/2020
33/2020

Data do Processo: 17/06/2020
78.493.343/0001-22

88598-000 Celso Ramos - SC-

Fone:  35471211 17/06/2020Data da Homologação:
Sequência da Adjudicação: 1
Data da Adjudicação: 17/06/2020

Fax:  35471211

Processo Nr.: 

02.704.339/0001-02CNPJ:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Código: Telefone:

Inscrição Estadual:

Endereço: R SAO PAULO, 07, BARRACAO
Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO DE CALHAS DEVILA LTDA

Cidade: Campos Novos  -  SC   -   CEP: 89620-000

6991 04 95441496<

253.788.390

Banco:
Agência:
Conta Corrente:

Dotações Utilizadas:

Condições de Pagto:

SECRETARIA CIDADE E MEIO AMBIENTE -  - 
Prazo Entrega/Exec.:
Local de Entrega:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTRUMENTALIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR ATRAVÉS 
DE CONVÊNIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS.

2.015.3.3.90.00.00.00.00.00 (18) - Convênio Segurança Publica  Saldo: 56.731,55

02 - PODER EXECUTIVO
04 - SECRETARIA DA CIDADE E MEIO AMBIENTE - SECMA

Órgão:
Unidade:
Centro de Custo:

Objeto da Compra:

Observações:

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários

Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
30 DIAS
30 DIAS

Item Quantidade Unid Especificação Marca Preço Unitário Preço Total

6,000 ARMARIO TUBULAR COM FECHAMENTO EM TELA 4 PORTAS
COM RODIZIO

1.410,00    8.460,001 UN

(Valores expressos em Reais R$)
0,00

8.460,00

Total Geral:
Desconto:

Total Líquido:

8.460,00

---------------------------------------------------------------------------
SECRETÁRIO

Celso Ramos,   17   de  Junho   de   2020
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Empenho Ordinário nr.: ................        Subempenho nr.: ................        Dcto Fiscal nr.: ............... Folha:  1/1

CNPJ:

C.E.P.:

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS               

RUA DOM DANIEL HOSTIN 930

Nr.:  4/2020 - DL
DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nr.:   929/2020
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Processo Administrativo: 33/2020
33/2020

Data do Processo: 17/06/2020
78.493.343/0001-22

88598-000 Celso Ramos - SC-

Fone:  35471211 17/06/2020Data da Homologação:
Sequência da Adjudicação: 1
Data da Adjudicação: 17/06/2020

Fax:  35471211

Processo Nr.: 

15.453.449/0001-82CNPJ:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Código: Telefone:

Inscrição Estadual:

Endereço: R URANO,77 - ********
Fornecedor: RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE E

Cidade: Belo Horizonte  -  MG   -   CEP: 30350-580

10695 3132902300
Banco:
Agência:
Conta Corrente:

Dotações Utilizadas:

Condições de Pagto:

SECRETARIA CIDADE E MEIO AMBIENTE -  - 
Prazo Entrega/Exec.:
Local de Entrega:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTRUMENTALIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR ATRAVÉS 
DE CONVÊNIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS.

2.015.3.3.90.00.00.00.00.00 (18) - Convênio Segurança Publica  Saldo: 56.731,55

02 - PODER EXECUTIVO
04 - SECRETARIA DA CIDADE E MEIO AMBIENTE - SECMA

Órgão:
Unidade:
Centro de Custo:

Objeto da Compra:

Observações:

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários

Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
30 DIAS
30 DIAS

Item Quantidade Unid Especificação Marca Preço Unitário Preço Total

2,000 ESGUICHO REGULAVEL DE VAZAO REGULAVEL PARA LINHAS
DE 1 1/2 - DIMENSOES 280X225X100XX - PESO 2,3KG

3.200,00    6.400,002 UN

(Valores expressos em Reais R$)
0,00

6.400,00

Total Geral:
Desconto:

Total Líquido:

6.400,00

---------------------------------------------------------------------------
SECRETÁRIO

Celso Ramos,   17   de  Junho   de   2020
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Empenho Ordinário nr.: ................        Subempenho nr.: ................        Dcto Fiscal nr.: ............... Folha:  1/1

CNPJ:

C.E.P.:

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS               

RUA DOM DANIEL HOSTIN 930

Nr.:  4/2020 - DL
DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nr.:   930/2020
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Processo Administrativo: 33/2020
33/2020

Data do Processo: 17/06/2020
78.493.343/0001-22

88598-000 Celso Ramos - SC-

Fone:  35471211 17/06/2020Data da Homologação:
Sequência da Adjudicação: 1
Data da Adjudicação: 17/06/2020

Fax:  35471211

Processo Nr.: 

03.928.511/0001-66CNPJ:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Código: Telefone:

Inscrição Estadual:

Endereço: AV COMENDADOR FRANCO,2267 - CASA  2
Fornecedor: S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURAN

Cidade: Curitiba  -  PR   -   CEP: 81530-434

10696 4130161441
Banco:
Agência:
Conta Corrente:

Dotações Utilizadas:

Condições de Pagto:

SECRETARIA CIDADE E MEIO AMBIENTE -  - 
Prazo Entrega/Exec.:
Local de Entrega:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTRUMENTALIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR ATRAVÉS 
DE CONVÊNIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS.

2.015.3.3.90.00.00.00.00.00 (18) - Convênio Segurança Publica  Saldo: 56.731,55

02 - PODER EXECUTIVO
04 - SECRETARIA DA CIDADE E MEIO AMBIENTE - SECMA

Órgão:
Unidade:
Centro de Custo:

Objeto da Compra:

Observações:

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários

Compl. Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
30 DIAS
30 DIAS

Item Quantidade Unid Especificação Marca Preço Unitário Preço Total

10,000 LUVA DE COURO ANTI CHAMA - TAM 9 277,89    2.778,903 UN

(Valores expressos em Reais R$)
0,00

2.778,90

Total Geral:
Desconto:

Total Líquido:

2.778,90

---------------------------------------------------------------------------
SECRETÁRIO

Celso Ramos,   17   de  Junho   de   2020
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CONTRATO AF 927
Publicação Nº 2526725

 

Empenho Ordinário nr.: ................        Subempenho nr.: ................        Dcto Fiscal nr.: ............... Folha:  1/1

CNPJ:

C.E.P.:

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS               

RUA DOM DANIEL HOSTIN 930

Nr.:  8/2020 - IL
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nr.:   927/2020
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Processo Administrativo: 32/2020
32/2020

Data do Processo: 16/06/2020
78.493.343/0001-22

88598-000 Celso Ramos - SC-

Fone:  35471211 17/06/2020Data da Homologação:
Sequência da Adjudicação: 1
Data da Adjudicação: 17/06/2020

Fax:  35471211

Processo Nr.: 

36.454.158/0001-89CNPJ:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Código: Telefone:

Inscrição Estadual:

Endereço: R ANTONIO SERGIO DE SOUZA,121 - ********
Fornecedor: STUDIO HAUS ARQUITETURA E DESIGN LTDA

Cidade: Curitibanos  -  SC   -   CEP: 89520-000

10694 4991604488
Banco:
Agência:
Conta Corrente:

Dotações Utilizadas:

Condições de Pagto:

SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E CULTURA -  - 
Prazo Entrega/Exec.:
Local de Entrega:

Contratação de profissional para elaboração de projeto arquitetônico contemplando um calçadão e demais equipamentos 
urbanos além da infraestrutura para o desenvolvimento de uma praia artificial em terreno situado no Município de Celso Ramos

2.236.3.3.90.00.00.00.00.00 (49) - MANUTENÇÃO DO TURISMO  Saldo: 119.500,00

02 - PODER EXECUTIVO
06 - SECRETARIA DO ESPORTE TURISMO E CULTURA  - SECETEC

Órgão:
Unidade:
Centro de Custo:

Objeto da Compra:

Observações:

Fonte de Recurso: Recursos Hídricos

Compl. Elemento: 3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
30 DIAS
30 DIAS

Item Quantidade Unid Especificação Marca Preço Unitário Preço Total

1,000 contratação de profissional para elaboração de projeto arquitetônico
contemplando um calçadão e demais equipamentos urbanos além da
infraestrutura para o desenvolvimento de uma praia artificial em
terreno situado no Município de Celso Ramos

8.500,00    8.500,001 UN

(Valores expressos em Reais R$)
0,00

8.500,00

Total Geral:
Desconto:

Total Líquido:

8.500,00

---------------------------------------------------------------------------
SECRETÁRIO

Celso Ramos,   17   de  Junho   de   2020
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Chapecó

Prefeitura

CADASTRAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE UNIDADES FAMILIARES DE PRODUTORES RURAIS 
OU AGROECOLÓGICOS INTERESSADOS NA CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO, PARA EXPLORAR E 
COMERCIALIZAR PRODUTOS LEGALIZADOS DA AGRICULTURA EM ESPAÇOS PÚBLICOS DENOMINADOS DE 
FEIRA DE AGRICULTORES.

Publicação Nº 2527126

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ 
 
CADASTRAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE UNIDADES 
FAMILIARES DE PRODUTORES RURAIS OU AGROECOLÓGICOS 
INTERESSADOS NA CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO, PARA 
EXPLORAR E COMERCIALIZAR PRODUTOS LEGALIZADOS DA 
AGRICULTURA EM ESPAÇOS PÚBLICOS DENOMINADOS DE FEIRA DE 
AGRICULTORES. 
 
1. O Prefeito do município de Chapecó - SC, no uso de suas atribuições, torna público o 
presente edital de cadastramento público, estabelece regras para credenciamento de 
agricultores e/ouunidades produtivas rurais (agroindústria familiar) interessados na 
concessão de uso, no espaço da feira do Parque das Palmeiras, localizado na esquina da 
Rua Martin Girardi com Rua ÉtoreFeroldi – anexo a posto de saúde para expor e 
comercializar produtos da Agricultura. 
 
2. DO OBJETO 
 
O presente cadastramento públicotem por objeto selecionar e habilitar agricultores e de 
unidade produtiva rural (agroindústria) interessados na concessãode uso, não oneroso, 
de espaço para expor e comercializar produtos da Agricultura no espaço localizado no 
espaço da feira do Parque das Palmeiras, localizado na esquina da Rua Martin Girardi 
com Rua ÉtoreFeroldi– anexo a posto de saúde - Chapecó, SC - para expor e 
comercializar produtos da Agricultura. 
 
3. DAS VAGAS 
 
3.1 Serão classificados os agricultorese/ou unidades produtivas rurais 
(agroindústria familiar) que atenderem os requisitos deste edital e da Lei n. 
7.220/2019. 
 
3.2 Serão disponibilizadas, de imediato, 6 (seis) vagas, para Feira-Livre de Agricultores, 
localizado na esquina da Rua Martin Girardi com Rua ÉtoreFeroldi – anexo a posto de 
saúde - Chapecó, SC - para expor e comercializar produtos da Agricultura. 
 
3.3 As vagas serão distribuídas conforme o anexo I deste edital. 
 
3.4 Havendo desistência de feirante e/ou necessidade de substituição, por qualquer 
motivo, ou em se constatando necessidade de expansão, em função de demanda de 
consumo, poderão ser chamados outros conforme ordem de classificação. 
 
3.5 Entre as vagas disponíveis em cada feira serão destinadas 25% para produtores com 
certificação orgânica registradas no Ministério deAgricultura. 
 
 
4. DOS CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CADASTRAMENTO 
PÚBLICO 
 
4.1 O cadastro é gratuito, tem caráter público, é de direito individual, 
intransferível, com exceção do item 4.2, e igualitário e será atualizado anualmente. 
 
4.2 Serão permitidas as transferências de cadastro de feirantes nos seguintes casos: 
I- por morte do agricultor cadastrado como feirante, para o nome do herdeiro 
legal, desde que requeira até 60 (sessenta) dias a contar da data do óbito; 
II- por doença infectocontagiosa ou incapacidade física do feirante cadastrado, 
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devidamente provadas, para o nome do herdeiro legal, desde que requeira até 30 
(trinta) dias a contar da data do atestado médico respectivo. 
 
4.3 Transcorrido o prazo previsto para transferência dos itens I e II da cláusula 4.2, 
a vaga será repassada para o próximo feirante conforme a ordem de classificação.  
 
4.4. Poderão participar da seleçãofeita pela Prefeitura de Chapecó, agricultores 
e/ouunidades produtivas rurais (agroindústria familiar), que atenderem os requisitos 
previstos no artigo 6º da Lei nº 7.220/2019 e demais itens previstos neste edital. 
 
4.5 Serão aceitas inscrições dos agricultores não residentes em Chapecó, contudo 
terão direito somente as vagas remanescentes não ocupadas pela lista 
classificatória dos feirantes residentes em Chapecó. 
 
4.6. Para participação no presente Edital os interessados deverão encaminhar a seguinte 
documentação: 
I - Cópia do Documento de Identidade e CPF; 
II- Comprovante de residência no Município de Chapecó, exceto para as vagas 
remanescentes; 
III- Bloco de Produtor Rural; 
IV - Declaração de aptidão ao PRONAF; 
V- Dados da agroindústria (CNPJ/localização); 
VI- Certidão Negativa de Tributos Municipais de Chapecó atualizada; 
VII- Alvará de Folha-Corrida atualizado fornecido por órgão competente de todos 
atendentes na feira; 
VIII- Carteira de saúde atualizada fornecido pelo posto de saúde de todos atendentes na 
feira; 
IX - Registro de Alvará Sanitário fornecido pela Vigilância Sanitária ou declaração 
fornecida pela Vigilância Sanitária de que o estabelecimento não incide Alvará Sanitário; 
X- Registro de Inspeção Municipal (SIM, SISBI) ou Estadual (SIE, SISBI), ou Federal 
(SIF) fornecido pelos órgãos competentes; 
XI- Lista de produtos a serem comercializados (devidamente legalizados e apresentados 
conforme anexo III); 
XII- Lista de produtos com produção própria (Conforme anexo III); 
XIII- Lista de produtos adquiridos de terceiros (os produtos devem ter origem de 
agricultores de município vinculado comprovados com compra, ou transferência via 
bloco de produtor); 
XIV- Curso de boas práticas de manipulação de alimentos emitida nos últimos 12 meses; 
XV- Comercializar produtos agrícolas oriundos da agricultura familiar, 
preferencialmente regional; 
XVI- Ter sua condição de legalidade tributária, sanitária e ambiental em conformidade 
com a legislação vigente; 
XVII - Apresentar laudo de analise microbiológica de água usada da propriedade. 
 
4.7A análise deve ser realizada por laboratório devidamente habilitado para este. 
Análises que não atendam as condições exigidas por lei para uso de água em alimentos 
serão submetidas a análise de liberação e Termo de Ajuste de Conduta com respectivos 
prazos de execução para atender as exigências solicitadas pela Comissão da Feira-Livre 
do Agricultor. 
 
4.8 Na falta de algum documento da lista da cláusula 4.6, acarretará inabilitação do 
feirante.  
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5. DA S RESPONSABILIDADES 
 
5.1 - É de inteira responsabilidade do feirante as normativas básicas previstas na Lei 
nº7.220/2019: 
I- trabalhar nas feiras-livres apenas com os produtos e materiais para os quais esteja 
licenciado pela Comissão da Feira-Livre do Agricultor; 
II- respeitar os limites de espaço e o local de instalação de sua vaga; 
III- manter o vestuário, utensílios e demais equipamentos destinados ao comércio em 
condições higiênicas apropriadas e bem conservados; 
IV- respeitar e cumprir o horário de funcionamento estabelecido da feira-livre, não 
iniciando a venda antes da hora determinada para o início das mesmas, nem prolongá-
las após a hora estabelecida para o encerramento; 
V- adotar o modelo de equipamento de banca para uso em sua vaga, quando definido 
pela Comissão da Feira-Livre do Produtor; 
VI- colaborar com a fiscalização no que for necessário, prestando as informações 
solicitadas e apresentando os documentos relacionados à atividade; 
VII- manter plaquetas contendo nome, preço e classificação das mercadorias 
comercializadas; 
VIII- sujeitar-se à prévia aferição dos produtos por órgão competente de seus pesos e 
medidas; 
IX- respeitar o regulamento de limpeza pública, de carga e descarga de mercadorias e 
das demais normas expedidas pelo Poder Público; 
X- tratar com civilidade os consumidores e o público em geral; 
XI- remover prontamente seus artigos logo após o encerramento da feira-livre; 
XII- afixar cartazes e avisos de interesse público, determinados pelo Poder Público; 
XIII- manter lixeiras com tampa, no local, para depositar o lixo; 
XIV- cumprir as normas sanitárias e tributárias vigentes; 
XV- comercializar as mercadorias nas feiras-livres em estrita obediência às legislações 
sanitárias e fiscais vigentes; 
XVI- emitir nota fiscal da venda direta ao consumidor final com o valor real das 
mercadorias vendidas; 
XVII- exercer a atividade de feirante, na vaga de sua concessão conforme cronograma 
estabelecido para cada feira-livre. 
 
5.2 - A infração, o desrespeito, ou atos que incorram a ilegalidades sujeitarão aos 
infratores às penalidades:  
I- advertência; 
II- multa pecuniária, no valor de até 250,0000 UFRM (duzentas e cinquenta Unidades 
Fiscais de Referência Municipal), aplicada em dobro em caso de reincidência; 
III- suspensão temporária; 
IV- revogação da concessão de uso. 
§ 1º Os procedimentos administrativos para beneficiários de que trata a seguinte lei será 
regulado conforme dispositivos das Leis Federais nº 8.666/1993 e nº 9.784/1999, 
recepcionada pela Lei Municipal nº 7.008/2017. 
§ 2º São competentes para julgar os procedimentos administrativos de que trata este 
artigo: 
I- em primeiro grau, o Diretor de Agricultura, da Secretaria de Desenvolvimento Rural e 
Meio Ambiente; 
II- em segundo grau, o Secretário de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente. 
 
5.3 - Faltas (ausência da feira sem comunicação por escrito com antecedência de 01- um 
dia) sem justificativa (doença infectocontagiosa ou incapacidade física do feirante 
cadastrado, desde que requeira até 7 (sete) dias a contar da data do atestado médico 
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respectivo) poderá ser submetido às penalidades estabelecidas no artigo 26 da Lei n. 
7.220; 
 
6. DA SELEÇÃO  
 
6.1. A Ficha de Inscrição e a documentação exigida apresentada serão analisadas pela 
Comissão da Feira-Livre do Agricultor, que concluirá pelo deferimento ou 
indeferimento dos requerimentos dos interessados em participar do projeto, conforme 
critérios de pontuação constante do ANEXO II; 
 
6.2 A seleção do feirante obedecerá a ordem de classificação individual, aplicando-se os 
seguintes critérios de desempate: 
I- feirantes rurais com produção orgânica certificada; 
II- número de dependentes; 
III- maior idade 
 
6.3 A apresentação de inscrições de forma inadequada ou incompleta ou quaisquer 
outras incorreções que não atendam às exigências deste edital, implicam na 
desclassificação do interessado; 
 
7. DO PREÇO 
 
7.1 Os preços de venda das mercadorias nas feiras-livres serão definidos a critério 
dos agricultores. 
 
8. DAS PROIBIÇÕES 
 
8.1 É expressamente proibido: 
I - a comercialização, a locação ou sublocação, empréstimos, fusão de todo ou parte da 
vaga concedida ao feirante pelo Município, sob pena de exclusão das feiras-livres; 
II - a venda, para o consumo nas dependências da feira-livre, de bebidas alcoólicas; 
III - realizar qualquer outro ato que seja contrário às boas práticas de manipulação de 
alimentos e de conduta higiênica nas dependências da feira-livre. 
 
9. DO CRONOGRAMA 
 
Data limite para desocupação das bancas de feira de 
agricultores 31/08/2020 

Data limite para encaminhamento da documentação 10/08/2020 
Análise dadocumentação  17/08/2020 
Divulgação do resultado final 24/08/2020 
Assinatura do termo de concessão de uso 01/09/2020 
 
9.1 O termo de concessão de uso poderá ser assinado até 01 de Setembrode 2020 
mediante prévia análise das condições internas e externas. 
 
10. DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTES 
 
10.1O prazo de vigência do termo de concessãode uso será de 05 (cinco) anos, com 
início a partir da sua assinatura e havendo interesse entre as partes, poderá ser 
prorrogado, por termo aditivo pertinente, no fulgor da legislação vigente. 
 
10.2 Os feirantes deverão apresentar, anualmente, os seguintes documentos para a 
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Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente – SEDEMA: 
I- carteira de vacinação de adulto, atualizada; 
II- curso de boas práticas de manipulação de alimentos, emitida nos últimos 12 
meses. 
 
10.3O termo de concessão de uso poderá ser revisto a qualquer instante, desde que 
com concordância do Poder Municipal de Chapecó.  
 
10.4 O termo de concessão de uso poderá ser reincidido a qualquer momento pela 
prefeitura, em casos de imóveis alugados de terceiros (usados para realização da feira de 
agricultores) sem direito a qualquer tipo de ressarcimento por parte do poder 
municipal de Chapecó. 
 
10.5A data de desocupação dos locais de feira de agricultores, previsto para este edital 
será 31/08/2020. 
 
10.6A data de ocupação dos locais de feira de agricultores, previsto para este edital será 
01/09/2020. 
 
11. DAS DESPESAS 
 
11.1 Com exceção das despesas inerentes à própria concessão de uso, os 
interessados na concorrência e ocupação das bancas de feira de agricultores se 
responsabilizam, desde a inscrição para o edital de concorrência, pelas despesas das 
feiras-livres, compreendido o fornecimento de energia elétrica e água, manutenção, 
limpeza e conservação, fornecimento de sanitários móveis, etc; 
 
12. DOS RECURSOS 
 
12.1 Os interessados na concorrência e ocupação das bancas de feira de agricultores que 
por sua livre disposição entrarem com recursos formais referentes ao procedimento 
cadastral terão 5 (cinco) dias úteis, após o resultado de seleção, para protocolar junto a 
comissão de recurso; 
 
12.2 A comissão de recursos será composta por membros dos seguintes órgãos: 
I - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente - SEDEMA; 
II - Empresa de Pesquisa Agropecuária de Santa Catarina - EPAGRI; 
III - Vigilância Sanitária Municipal; 
IV - Representante da Feira-Livre licitada, mediante sorteio dentre os feirantes 
classificados, exceto próprio requerente. 
 
13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
13.1 Os interessados deverão conhecer o edital, certificar-se de que preenchem os 
requisitos exigidos, e analisarem a viabilidade de participarem do projeto; 
 
13.2 Quaisquer solicitações de informações adicionais, ou pedidas de esclarecimentos 
que se façam necessárias deverão ser feitas junto a Comissão de Recursos, através do e-
mail feira@chapeco.sc.gov.br ou pelo telefone (49) 2049-9116. 
 
13.3 O descumprimento de qualquer uma das obrigações assumidas neste edital, 
acarretará a qualquer tempo, revogação da concessão de uso, bem como a abertura de 
Processo Administrativo específico para o exame dos fatos e eventual aplicação das 
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sanções, conforme cláusula 5.2. 
 
13.4 Os feirantes vencedores deverão instituir um regimento próprio e, posteriormente, 
encaminhar para a Secretária de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente para análise e 
anuência.  
 
14. DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO 
 
14.1A qualquer tempo, o presente cadastramento público poderá ser revogada por 
interesse público, ou anulada, no todo ou em parte, por vício insanável, sem que isso 
implique direito a indenização. 
 
14.2 Da decisão de revogação ou anulação caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, junto à comissão de recurso prevista na cláusula 12.2. 
 
14.3 Casos omissos serão resolvidos pela SEDEMA.  
 
15. DO FORO 
 
15.1 Fica eleito o foro da Comarca de Chapecó/SC para dirimir as questões decorrentes 
da concessão de uso não onerosa dos espaços licitados pela Prefeitura de Chapecó, por 
força do artigo 109 da Constituição Federal, com renúncia de qualquer outro, sem 
prejuízo de prévia tentativa de solução administrativa. 
 
Anexo I – Distribuição de vagas(preferencialmente as vagas serão distribuídas 
conforme o quadro abaixo, caso não haja inscritos, as vagas remanescentes serão 
distribuídas entre os classificados do segmento – Animal, Vegetal e Panificados- com 
mais inscritos). 
Endereço da Feira-Livre Número de Vagas  
Produtos de origem  Animal Vegetal Panificados 
Parque das Palmeiras 6 2 3 1 
 
Anexo II – Pontuação para classificação e seleção de agricultores (Totalizando 100 
pontos). 
 
 
 Critérios para apresentação de documentos do agricultor, unidade de 

produção inscrito(a) 
Pontuação 

A Com Declaração de aptidão ao PRONAF (DAP) atualizado. 30 

B A cada ano comprovado com a atividade de feirante, via movimento do 
Bloco de Produtor, ou nota fiscal (para agroindústrias) pontuação máxima 
20. 

1 

C A cada 5.000 reais de Movimento Econômico no Bloco de Produtor (ou 
fisco para agroindústrias) comprovando a venda direta ao consumidor 
(venda em feiras livres) pontuação máxima 10. 

1 

D Certificação orgânica de produção – com certificação emitida por órgão 
oficial (certificadora credenciada ao MAPA, ou MAPA)  

8 

E Certificação orgânica de produção – em processo de transição orgânica 
(cópia das atas de participação do grupo de agroecologia local) com 
certificação emitida por órgão oficial (certificadora credenciada ao MAPA, 
ou MAPA) 

2 

F Acessou programa de capacitação e desenvolvimento rural SC Rural nos 6 
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últimos 5 anos, laudo de técnicos da EPAGRI. 
G A cada jovem (18 anos à 29 anos) atuando na propriedade,  conforme 

DAP, pontuação máxima 6. 
1 

H A cada curso em Boas Práticas de Manipulação de Alimentos nos últimos 
24 meses, apresentar certificado ou atestada por entidades oficiais), 
pontuação máxima 1. 

1 

I  A cada Capacitação voltada a área agrícola e de manipulação de 
alimentos nos últimos 5 anos (comprovação via certificado ou atestado de 
entidades oficiais) pontuação máxima 5. 

1 

J Unidade de industrialização localizada junto à unidade produtiva 
(matricula do imóvel) localizada em unidade de desenvolvimento rural, 
conforme alvará sanitário e de localização. 

5 

L Unidade de industrialização localizada fora da unidade produtiva 
(matricula do imóvel) localizada em área urbana desenvolvendo 
atividades com a produção rural própria com DAP. 

1 

M Analise Microbiológica da Água utilizada na propriedade apresentando 
ausência de coliformes totais e fecais. 

5 

 
Anexo III - Lista de produtos a serem comercializados 
 
Nome do(s) Produto(s) Produção própria Autorizado via Comissão 

Sim  Não Sim  Não 
     
     
     
     
     
     
     
 
 
Obs.: Horário de funcionamento atual: Parque das Palmeiras Quarta-feira 7:00 – 
10:30 e Sábado 7:00 – 10:30     
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DECRETO Nº. 38.985, DE 15 DE JUNHO DE 2020.
Publicação Nº 2527050

DECRETO Nº. 38.985, DE 15 DE JUNHO DE 2020.
Dispõe sobre prorrogação do mandato dos membros do Conselho Diretor do Fundo de Assistência do Servidor Público Municipal de Cha-
pecó - FAS e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV, do artigo 77 da 
Lei Orgânica do Município de Chapecó e,
CONSIDERANDO a correspondência expedida pelo Conselho Diretor do Fundo de Assistência do Servidor Público Municipal de Chapecó - FAS 
de 05 de junho de 2020;
CONSIDERANDO o Ofício 2.222/2020 oriundo do Conselho Diretor do Fundo de Assistência do Servidor Público Municipal de Chapecó - FAS, 
datado de 05 de junho de 2020;
CONSIDERANDO o Parecer Jurídico nº. 0712/2020 da Procuradoria Geral do Município de Chapecó;
CONSIDERANDO a aprovação da prorrogação do mandato dos atuais Conselheiros do Conselho Diretor do FAS em reunião virtual do mes-
mo, realizada em 03 de junho de 2020, conforme Ata anexa;
CONSIDERANDO o disposto no art. 28, VIII do Decreto nº. 8.482, de 14 de abril de 2000, que assim estabelece: "Art. 28. Compete ao 
Conselho Diretor: VIII - decidir, juntamente com o Poder Executivo Municipal, sobre os casos omissos na Lei Complementar 87/99 e os 
procedimentos legais a serem observados em cada circunstância, mediante Decreto."
CONSIDERANDO a pandemia caracterizada como emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 
(COVID-19),

DECRETA :

Art. 1º. Fica prorrogado, excepcionalmente, no período compreendido entre 17 de julho de 2020 a 31 de dezembro de 2020, o mandato dos 
membros do Conselho Diretor do Fundo de Assistência do Servidor Público Municipal de Chapecó - FAS, nomeados pelos Decretos Municipais 
nº. 35.621, de 17 de julho de 2018 e nº 35.626, de 23 de julho de 2018 e suas alterações posteriores.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 17 de julho de 2020.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina,
em 15 de junho de 2020.

LUCIANO JOSÉ BULIGON
Prefeito Municipal

DECRETO Nº. 38.986, DE 15 DE JUNHO DE 2020.
Publicação Nº 2527052

DECRETO Nº. 38.986, DE 15 DE JUNHO DE 2020.
Dispõe sobre autorização para a transferência do direito para a exploração do serviço de utilidade pública municipal de transporte de pas-
sageiros por automóvel de aluguel da categoria táxi.

O Prefeito Municipal de Chapecó, em exercício, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV do 
artigo 77, mais o que estabelece a alínea ‘‘a’’, do inciso XXXI e inciso XXXII, ambos do artigo 10, todos da Lei Orgânica do Município de 
Chapecó e ainda o que dispõe a Lei nº. 4.913, de 12 de dezembro de 2005 e,
CONSIDERANDO o Memorando n. 03/FA/2020 da Secretaria de Defesa do Cidadão e Mobilidade;
CONSIDERANDO o Parecer Jurídico nº. 0745/2020 emitido pela Procuradoria Geral do Município,

DECRETA :

Art. 1º. Fica autorizada a transferência do direito de exploração do serviço de utilidade pública municipal de transporte de passageiros por 
automóvel de aluguel da categoria táxi, do ponto nº. 15, sito no Aeroporto Municipal Serafin Enoss Bertaso, do Senhor ERMES VALCAREN-
GHI para a Senhora CLEUSA DILETA SOTTILI VALCARENGHI, portadora do CPF nº. 633.423.759-49.

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

Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina,
em 15 de junho de 2020.

LUCIANO JOSÉ BULIGON
Prefeito Municipal
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RESOLUÇÃO Nº 012 DE 17DE JUNHO DE 2020.
Publicação Nº 2527054

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CHAPECO

RESOLUÇÃO Nº 012 DE 17DE JUNHO DE 2020.

Regulamenta o Art. 9º da Resolução CMAS 007 de 24 de abril de 2020 que dispõe sobre o processo eleitoral da representação da sociedade 
civil no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Chapecó/SC, Gestão 2020/2022.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Chapecó/SC – CMAS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal 6.565 
de 27 de março de 2014 e o disposto no art. 17, § 4°, da Lei n. 8.742, de 07 de dezembro de 1993 - Lei Orgânica de Assistência Social,
Considerando a Resolução CMAS 007 de 24 de abril de 2020que dispõe sobre o processo eleitoral da representação da sociedade civil no 
Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Chapecó/SC, Gestão 2020/2022.
Considerando a Resolução nº 011 de 26de Maiode 2020, que altera o anexo I da Resolução 007/2020 do CMAS,

RESOLVE:
Art. 1º Realizar a eleição dos representantes da sociedade civil para composição do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de 
Chapecó/SC, Gestão 2020/2022, no dia 29 de junho de 2020, na Secretaria Executiva do CMAS, localizada na Av. Nereu Ramos, nº 75 D, 
centro, Edifício CPC, sala 705, Bloco B, com a seguinte organização, respeitando as normas de isolamento social devido a pandemia do 
COVID 19, conforme Decreto municipal n° 38.847, de 08 demaiode 2020, da seguinte forma:

a) Das 09h00 as 10h00 – Processo de votação das entidades e organizações, serviços, programas e projetos de assistência social, devida-
mente inscrito no CMAS;
b) Das 10h30 as 11h00 – Processo de votação dos trabalhadores do setor;
c) Das 14h00 as 15h00 – Processo de votação dos usuários ou de organização de usuários da Assistência Social.
d) As 15h10- apuração final e divulgação do resultado.

Art. 2º Os inscritos, aptos para a realização da votação deverão comparecer nos horários definidos no Art. 1º, conforme sua representação.

Art. 3ºA apuração final será realizada e registrada pela comissão eleitoral e divulgada na página www.chapeco.sc.gov.br sendo que a docu-
mentação ficará disponível para análise dos interessados.

Art. 4º Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral, cujas deliberações obedecerão ao critério de maioria simples.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Chapecó/SC, 17 de junho de 2020.

Aline Fatima do Nascimento Magro
Presidente do CMAS

http://www.chapeco.sc.gov.br
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Câmara muniCiPal

AVISO DE LICITAÇÃO - INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1/2020
Publicação Nº 2527062

Estado de Santa Catarina
Câmara Municipal de Chapecó

Aviso de Licitação - INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1/2020

Objeto: CONTRATAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) ASSINATURAS DO JORNAL FOLHA DESBRAVADOR, COM ENTREGA SEMANAL.

FORNECEDOR: FOLHA DESBRAVADOR EDITORA JORNALISTICA LTDA

VALOR: R$ 4.105,50 (quatro mil e cento e cinco reais e cinquenta centavos), por ano.

FUNDAMENTO DA CONTRATAÇÃO/JUSTIFICATIVA: Art. 25, caput, da Lei n. 8.666/1993.

Chapecó, 17 de junho de 2020.

Ildo Adão Antonini
Presidente
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Cocal do Sul

Prefeitura

AVISO PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/PMCS/2020 (REGISTRO DE PREÇOS)
Publicação Nº 2526916

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 56/PMCS/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/PMCS/2020 (Registro de Preços)

Objeto: Registro de preços para contratação de empresas para serviços de forma parcelada para RECAPAGENS DE PNEUS, no atendimento 
a frota do Município de Cocal do Sul-SC.
Tipo: Menor Preço Por Item.
Recebimento dos envelopes: Até às 08h15min do dia 01/07/2020.
Abertura: Dia 01/07/2020, às 08h30min.
Informações complementares: O Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados no site www.cocaldosul.sc.gov.br, link “Licita-
ções”, na pasta do referido processo. Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras e Licitações da Prefeitura Muni-
cipal de Cocal do Sul, situada na Av. Dr. Polidoro Santiago, nº 519, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 07h30min às 12h e das 13h às 16h30min, 
pelo telefone (48) 3444-6006 ou pelo e-mail licitacao@cocaldosul.sc.gov.br.

Cocal do Sul, 17 de junho de 2020.
ADEMIR MAGAGNIN
Prefeito Municipal

RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/FMS/2020
Publicação Nº 2526420

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/FMS/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/FMS/2020

ADEMIR MAGAGNIN, Prefeito Municipal, do Município de Cocal do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e, em 
conformidade com o inciso I, do art. 26 da Lei Nº 8.666/93, com suas alterações posteriores, torna público o Processo de Dispensa de 
Licitação conforme segue:

Objeto: Compra de termômetro infravermelho.
Fornecedor: J A MEDEIROS EMMERICH MATERIAIS HOSPITALARES
Razão da Escolha do Fornecedor: A escolha do fornecedor baseou-se na cotação de preços, e a empresa que apresentou o menor valor foi 
selecionada para o fornecimento do objeto.
Justificativa do Preço: No caso em questão, verifica-se que os valores estão compatíveis com as tabelas de preços praticadas no mercado 
em se tratando de serviço similar.
Previsão Legal: Inciso I, do Artigo 26, da Lei nº 8.666/93.
Dotação Orçamentária: 11.001.10.301.1400.2020.4.4.90.00.00 / 0.2.67.0010 - Manutenção dos Serviços da Estratégia Saúde da Família - 
ESF

Cocal do Sul, 09 de junho de 2020.

Publique-se e Registre-se na forma da Lei.

ADEMIR MAGAGNIN
PREFEITO MUNICIPAL
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Concórdia

Prefeitura

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 043/2020
Publicação Nº 2526798

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 043/2020

CHAMADA DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 2/2018.

A Secretária Municipal de Administração deste Município, Sra. NEIVA JUSTINA BELUSSO PIOLA, de acordo com as atribuições que lhe são 
conferidas, pelo Decreto nº 82/2017, CONVOCA, obedecida rigorosamente a ordem final de classificação, os candidatos aprovados no Pro-
cesso Seletivo Público para o provimento de vaga temporária do Quadro de Pessoal do Município de Concórdia, abaixo relacionados:

Nº CPF Nome Cargo
047.195.529-94 Silvana Resmini TÉCNICO EM ENFERMAGEM COMUNITÁRIO

032.697.859-33 Salete Levandoski Bastian TÉCNICO EM ENFERMAGEM COMUNITÁRIO

Os candidatos acima relacionados deverão, no prazo de 08 (oito) dias a contar da publicação deste, apresentar-se à Diretoria de Recursos 
Humanos do Município de Concórdia, localizada no Centro Administrativo Municipal, 3º andar, Rua Leonel Mosele, 62, Centro, Concórdia/
SC, munidos de documentos pessoais para manifestar o aceite da vaga, conforme o item número 8.6 do Edital de Processo Seletivo 2/2018.

O não comparecimento na data prevista neste Edital implicará no reposicionamento para o final da lista de classificados, sendo chamado o 
candidato imediatamente seguinte, conforme item supracitado. O reposicionamento não garante o chamamento da vaga.

Concórdia, 17 de junho de 2020.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

NEIVA JUSTINA BELUSSO PIOLA
Secretária Municipal de Administração

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 08/2020 - FMS
Publicação Nº 2526586

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCÓRDIA - FMS
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 08/2020 - FMS
O Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Concórdia, torna público que ratificou o ato do Senhor Leandro Boeira Zorzan, Diretor Adminis-
trativo Financeiro, que declarou inexigível a licitação, nos termos do artigo 25, caput, da Lei Federal n° 8.666/93 e posteriores alterações, 
homologada em 18 de maio de 2020, para a prestação de serviços de saúde para consultas especializadas, exames e cirurgias eletivas, aos 
pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, conforme edital de Credenciamento 01/2020 – FMS , a favor da empresa LILIAM V. AMPUERO 
& CIA LTDA – ME, no valor total de R$ 63.360,00 (sessenta e três mil, trezentos e sessenta mil reais).

GEOVANI BEDIN
Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Concórdia - FMS

EXTRATO DO RESULTADO DA SESSÃO DE CLASSIFICAÇÃO TP 08/2020 PMC
Publicação Nº 2526387

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2020 – PMC
Objeto: Contratação de empresa em regime de empreitada por preço unitário, do ramo de engenharia e/ou construção civil, para execução 
de pavimentação asfáltica com CAUQ e drenagem pluvial da estrada de acesso em Linha dos Coqueiros, neste Município, de acordo com o 
Memorial Descritivo e Projeto, constantes no Anexo "D" do Edital.

EXTRATO DO RESULTADO DA SESSÃO DE CLASSIFICAÇÃO

Em cumprimento ao disposto no §1º, artigo 109, da Lei Federal nº 8.666/1993, e posteriores alterações, torna-se público o resultado do 
julgamento da fase de habilitação da licitação em epígrafe, nos seguintes termos: finalidade de efetuar a abertura do Envelope nº 02 – 
Proposta de Preços das licitantes habilitadas neste certame, quais sejam: KOPAV - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA, BALBINOT 
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- TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA – EPP e SETEP CONSTRUCOES S.A. Ressalva-se que as licitantes foram formalmente 
convocadas para participar da presente sessão, através da publicação no DOM/SC, edição número 3161, do dia 04 de junho de 2020. Assim 
procedeu-se sua abertura, sendo que as propostas foram conferidas e rubricadas pelos membros da Comissão, constatando que as licitantes 
atenderam aos requisitos constantes no subitem 6.1 do Instrumento Convocatório. Por conseguinte, foi apurada a seguinte classificação: a 
licitante KOPAV - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA sagrou-se vencedora com o menor preço global de R$472.415,38 (quatrocentos 
e setenta e dois mil, quatrocentos e quinze reais e trinta e oito centavos); a licitante SETEP CONSTRUCOES S.A ficou em segundo lugar 
com o menor preço global de R$572.875,45 (quinhentos e setenta e dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e cinco centa-
vos); a licitante BALBINOT - TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA – EPP ficou em terceiro lugar com o menor preço global de 
R$605.090,17 (seiscentos e cinco mil, noventa reais e dezessete centavos). Ressalva-se que o preço cotado pela licitante vencedora ficou 
abaixo do preço máximo estipulado no item 9.1 do Edital. Em razão da ausência dos representantes legais das licitantes, o resultado da 
presente licitação será publicado no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC, através do site www.diariomunicipal.sc.gov.
br, em cumprimento ao disposto no § 1º do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/1993, contando-se o prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis, 
previsto no artigo 109, inciso I, alínea “b”, do citado diploma legal, da data de veiculação da publicação. Caso não haja o encaminhamento, 
o processo seguirá seu curso, procedendo-se a adjudicação e posterior homologação

Concórdia, SC, 16 de junho de 2020.

CAMILA CRISTINA MARINHO VIEIRA NOGUEIRA
Presidente da CPL

EXTRATO DO RESULTADO DA SESSÃO DE HABILITAÇÃO - TP 15/2020 PMC
Publicação Nº 2526584

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2020 – PMC
Objeto: contratação de empresa, do ramo de construção civil, em regime de empreitada por preços máximos unitários (material e mão de 
obra), para execução de obra de reforma do Bloco 02 da Escola Básica Municipal João Theobaldo Magarinos e da edificação que abriga o 
Ginásio do Grupo Escolar Municipal Nova Brasília, localizados neste Município, de acordo com o Memorial Descritivo e Projeto, constantes 
no Anexo “D” do Edital.

EXTRATO DO RESULTADO DA SESSÃO DE HABILITAÇÃO

Em cumprimento ao disposto no §1º, artigo 109, da Lei Federal nº 8.666/1993, e posteriores alterações, torna-se público o resultado do jul-
gamento da fase de habilitação da licitação em epígrafe, nos seguintes termos: Apresentaram-se para participar do presente certame as em-
presas: BALBINOT CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, BASE-V ENGENHARIA LTDA, COPAG CONSTRUTORA E INCOPORADORA EIRELI ME, ENGE W 
CONSTRUÇÕES EIRELI, FORMATTO ENGENHARIA LTDA, KAPPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, NICOLLI & MENDES ENGENHARIA 
E OBRAS LTDA EPP e SRV PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. Após isso, procedeu-se à abertura do Envelope 01 - Documentação de Habi-
litação das licitantes, sendo que os documentos neles contidos foram conferidos e rubricados pelos membros da Comissão, constatando-se 
que as licitantes: BALBINOT CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, BASE-V ENGENHARIA LTDA, COPAG CONSTRUTORA E INCOPORADORA EIRELI 
ME, ENGE W CONSTRUÇÕES EIRELI, FORMATTO ENGENHARIA LTDA, KAPPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, NICOLLI & MENDES 
ENGENHARIA E OBRAS LTDA EPP e SRV PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, apresentaram sua documentação de habilitação de acordo com 
os requisitos exigidos no Edital e sendo assim as licitantes foram julgadas HABILITADAS. Ressalva-se que a empresa COPAG CONSTRUTORA 
E INCOPORADORA EIRELI ME apresentou os Atestado de Capacidade Técnica de CAT nº 252014047261 sem o respectivo Selo de Segurança 
A006758 citado na CAT, desta forma o mesmo foi desconsiderado durante a análise. Destaca-se que as empresas BASE-V ENGENHARIA 
LTDA, COPAG CONSTRUTORA E INCOPORADORA EIRELI ME, ENGE W CONSTRUÇÕES EIRELI, FORMATTO ENGENHARIA LTDA, KAPPA 
PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, NICOLLI & MENDES ENGENHARIA E OBRAS LTDA EPP e SRV PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA 
comprovaram através da Certidão Simplificada da Junta Comercial, documento este, exigido no subitem 5.1.3 do Edital, que são Micro-
empresas (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP). Ressalva-se que os documentos de Acervo Técnico das licitantes foram analisados e 
aprovados pela Engenheira Civil, Senhora Tamyra Hack, CREA/SC nº 105.392-6 e Arquiteta e Urbanista, Senhora Fernanda Pozza Zanotti, 
CAU nº A 48310-9, pertencentes ao quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Concórdia. A Presidente solicitou que fosse registrado 
que o resumo do julgamento da fase de habilitação deste certame será publicado no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/
SC (www.diariomunicipal.sc.gov.br), em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93, sendo que o 
pertinente prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis previsto no artigo 109, inciso I, alínea “a”, do citado diploma legal, será contado a partir da 
data em que for veiculada a referida intimação. Por fim, ressaltou que se não houver interposição de recursos, as proponentes habilitadas 
ficam desde já convocadas, a comparecerem neste mesmo local, às 13h30min do próximo dia 26 de junho de 2020, para participar da 
sessão de abertura de sua Proposta de Preços (Envelope nº 02).

Concórdia, SC, 16 de junho de 2020.

CAMILA CRISTINA MARINHO VIEIRA NOGUEIRA
Presidente da CPL

http://www.diariomunicipal.sc.gov.br
http://www.diariomunicipal.sc.gov.br
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Câmara muniCiPal

DECRETO 2826/2020
Publicação Nº 2526259

DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.826, DE 17 DE JUNHO DE 2020.

Fixa o número de Vereadores da Câmara Municipal de Vereadores de Concórdia para a Legislatura 2021/2024.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Orgânica do Município de Concórdia, art. 24, IV, c/c o disposto no art. 10, XVIII da LOM e consoante deliberação do Plenário, promulga o 
seguinte Decreto.

Art. 1º Fica fixado em treze o número de Vereadores para comporem a Câmara Municipal de Concórdia na Legislatura que inicia em 1º de 
janeiro de 2021.

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

Concórdia, 17 de junho de 2020.

Mauro Acir Fretta
Presidente
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Cordilheira Alta

Prefeitura

LEI 1.310/2020
Publicação Nº 2526942

LEI Nº 1.310/2020

“AUTORIZA O MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA A FIRMAR CONVÊNIO COM O ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DA SECRETARIA 
DE SEGURANÇA PÚBLICA, COM A INTERVENIÊNCIA DO INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS, VISANDO A DESCENTRALIZAÇÃO DA ATIVIDADE 
DE INSERÇÃO DE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, PRELIMINAR À EMISSÃO DA CÉDULA INDIVIDUAL DE IDENTIFICAÇÃO, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”

ALTEMIR PEDERSSETTI, Prefeito EM EXERCÍCIO de cordilheira alta, estado de santa catarina, no uso das atribuições que lhe confere a lei 
orgãnica do município, faz saber a todos os habitantes que a câmara municipal aprovou e fica sancionada a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Município de Cordilheira Alta autorizado a firmar convênio com o Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Segurança 
Pública, com a interveniência do Instituto Geral de Perícias, visando a descentralização da atividade de inserção de dados de identificação 
civil, preliminar à emissão da cédula individual de identificação.

Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei correrão a cargo de dotações orçamentárias próprias do orçamento vigente.

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

Cordilheira Alta/SC, 17 de junho de 2020.

ALTEMIR PEDERSSETTI
Prefeito em exercício

LEI 1.311/2020
Publicação Nº 2526945

LEI Nº 1.311/2020

“DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

ALTEMIR PEDERSSETTI, Prefeito em exercício de Cordilheira Alta, faço saber a todos os habitantes do Município que a Câmara de Vereado-
res aprovou e fica sancionada a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar a abertura de Crédito Adicional suplementar no orçamento de 2020 
no valor de R$ 36.754,17 (trinta e seis mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e dezessete centavos), o qual será utilizado para suple-
mentar a seguinte dotação orçamentária:

Projeto/Atividade: 08.244.2504.2.033 – Manutenção do Centro de Referência e Assistência Social – CRAS/PAI/PSB
Modalidade de Aplicação: 339000 – 196
Fonte de Recursos: 16.52 – Vinculados – R$ 36.754,17

Art. 2º Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes do provável excesso de arre-
cadação da Fonte de Recursos Vinculados (16.52) – Incremento Temporário da Proteção Social Básica para Ações de Combate ao COVID-19.

Art. 3º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar a abertura de Crédito Adicional suplementar no orçamento de 2020 
no valor de R$ 7.650,00 (sete mil, seiscentos e cinquenta reais), o qual será utilizado para suplementar a seguinte dotação orçamentária:

Projeto/Atividade: 08.244.2504.2.070 – Manutenção e Gestão do IGDM SUAS
Modalidade de Aplicação: 339000 – 197
Fonte de Recursos: 16.52 – Vinculados – R$ 7.650,00

Art. 4º Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes do provável excesso de arre-
cadação da Fonte de Recursos Vinculados (16.52) – Ações do COVID para EPI e Ações para o Acolhimento – Portaria 369.

Art. 5º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar a abertura de Crédito Adicional suplementar no orçamento de 2020 
no valor de R$ 50.652,47 (cinquenta mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta e sete centavos trinta e quatro mil, novecentos e 
trinta e seis reais e trinta e um centavos) o qual será utilizado para suplementar as seguintes dotações orçamentárias:

Projeto/Atividade: 08.244.2504.1.032 – Aquisição, Manutenção de Mobiliário Geral, Máquinas e Equipamentos - CRAS
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Modalidade de Aplicação: 449000 – 198
Fonte de Recursos: 30.53 – Vinculados – R$ 15.716,16

Projeto/Atividade: 10.304.2505.2.024 – Manutenção das Atividades da Saúde Pública e Promoção Social do Município.
Modalidade de Aplicação: 319000 – 75
Fonte de Recursos: 32.164 – Vinculados – R$ 34.936,31

Art. 6º Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior, serão utilizados recursos do superávit financeiro de 2019.

Art. 7º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar a abertura de Crédito Adicional suplementar no orçamento de 2020 
no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), o qual será utilizado para suplementar a seguinte dotação orçamentária:

Projeto/Atividade: 10.304.2505.2.024 – Manutenção das Atividades da Saúde Pública e Promoção Social do Município.
Modalidade de Aplicação: 339000 – 76
Fonte de Recursos: 31.0046 – Vinculados – R$ 200.000,00

Art. 8º Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes do excesso de arreca-
dação da Fonte de Recursos Vinculados (31.0046) – Incremento ao PAB – Emenda Individual - Propostas nºs 3600.305487/2020-00 e 
3600.305493/2020-00.

Art. 7º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar a abertura de Crédito Adicional suplementar no orçamento de 2020 
no valor de até R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), o qual será utilizado para suplementar a seguinte dotação orçamentária:

Projeto/Atividade: 10.304.2505.2.024 – Manutenção das Atividades da Saúde Pública e Promoção Social do Município.
Modalidade de Aplicação: 319000 – 77
Fonte de Recursos: 35.964 – Vinculados – R$ 210.000,00

Art. 8º para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior será anulado da seguinte dotação orçamentária.

Projeto/Atividade: 10.304.2505.2.024 – Manutenção das Atividades da Saúde Pública e Promoção Social do Município.
Modalidade de Aplicação: 339000 – 61
Fonte de Recursos: 35.964 – Vinculados – R$ 210.000,00

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.

Cordilheira Alta/SC, 17 de junho de 2020.

ALTEMIR PEDERSSETTI
Prefeito em exercício
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Coronel Freitas

Prefeitura

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2020
Publicação Nº 2526094

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dispensa de Licitação Nº 09/2020.
Contratado: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC.
Objeto: Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO.
Valor total: R$ 28.800,00
Vigência: 31/12/2020.
Fundamento Legal: É dispensável a licitação Art. 24 da Lei 8.666/93.
XXVI - na celebração de contrato com ente da federação ou com entidade de sua administração indireta, para a prestação de serviços públicos de forma 
associada nos termos do autorizado em contato de consórcio público ou em convênio de cooperação.

Coronel Freitas (SC) 17 de junho de 2020.

IZEU JONAS TOZETTO
Prefeito Municipal
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Coronel Martins

Prefeitura

DECRETO Nº111/2020
Publicação Nº 2526391

DECRETO N.º 111, DE 16 DE JUNHO DE 2020.
DISPÕE SOBRE A abertura de crédito adicional SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO ORÇAMENTO DE 2020 e dá outras 
providências.
O Prefeito Municipal de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso de atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VI, do artigo 94, 
da Lei Orgânica Municipal de 28/10/1994, Lei Federal nº. 4.320/64, Lei do Plano Plurianual 2018/2021, Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO 
para o exercício de 2020, Lei Orçamentária Anual nº. 747 de 27/11/2019 e Lei Complementar Federal nº. 173 de 27/05/2020;
Decreta:
Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar por Excesso de Arrecadação nas fontes de recursos 52 e 53 no valor de R$ 78.561,48 
(setenta e oito mil quinhentos e sessenta e um reais e quarenta e oito centavos) nas seguintes Programações de despesas:
06.01 – SECRET. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Funcional/Prog Projeto/Atividade Descrição

20.606.2001 2.017 Manutenção das Atividades de Agricultura

Classificação Descrição Fonte Reduzido Valor R$
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas 01.1053 151 68.638,53
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 01.1053 152 693,32
Total 69.331,85

13.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Prog Projeto/Atividade Descrição

08.244.0801 2.027 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

Classificação Descrição Fonte Reduzido Valor R$
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas 01.1052 153 4.568,67
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 01.1052 154 46,14
Total 4.614,81

15.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional/Prog Projeto/Atividade Descrição

10.301.1001 2.034 Manutenção das Atividades de Saúde

Classificação Descrição Fonte Reduzido Valor R$
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas 01.1052 46 4.568,68
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 01.1052 47 46,14
Total 4.614,82

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins SC,
em 16 de Junho de 2020.

ADEMIR MADELLA
Prefeito Municipal

Este decreto foi registrado e publicado em data supra.

GIUVANI SCHUSTER
Chefe de Gabinete
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Correia Pinto

Prefeitura

APOSTILAMENTO DE CONTRATO - REAJUSTE - PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 04/2019 FMS
Publicação Nº 2526363

TERMO DE APOSTILAMENTO nº 07/2020 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2019 FMS/FHMCP ENTRE O MUNICÍPIO DE CORREIA 
PINTO E A EMPRESA CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.

O MUNICÍPIO DE CORREIA PINTO SC, pessoa jurídica de direito público, CNPJ n.º 75.438.655/0001-45, com sede administrativa a Av. 
Duque de Caxias, 3601, na cidade de Correia Pinto, Estado de Santa Catarina, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. CELSO ROGÉ-
RIO ALVES RIBEIRO, inscrito no CPF sob n° 217.068.839-00, adiante denominada “CONTRATANTE”, resolve modificar a Ata de Registro 
de Preços nº 03/2019 FMS/FHMCP, conforme Processo nº 06/2019 FMS/FHMCP, que se regerá pela legislação pertinente, Leis Federais nº 
8.666/93 e 10.520/02 com as alterações introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Termo de Apostilamento tem como objetivo a modificação da Ata registrada e publicada, por parte da Administração, visando o 
reequilíbrio econômico financeiro do item a seguir:

Item nº 37 – Soro glicosado 5% 1000ml – R$ 5,288
Item nº 38 – Ringer com lactato 500 ml – R$ 3,349

Fica reajustado o valor em decorrência de repactuação concedida por parecer jurídico nº 0181/2020 PROGEM e despacho do Prefeito, pas-
sando a vigorar a partir de 16 de junho de 2020.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas nos contratos, permanecendo válidas e inalteradas as não 
expressamente modificadas por este Instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

O Município de Correia Pinto providenciará a publicação do presente Termo, que é condição indispensável para sua eficácia, no Diário Oficial 
dos Municípios.

Correia Pinto/SC, 17 de junho de 2020.

Celso Rogério Alves Ribeiro
Prefeito

TOMADA DE PREÇO Nº 29/2020 PMCP
Publicação Nº 2526835

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/2020 – PREFEITURA
TOMADA DE PREÇOS

Objeto:
CONSTRUÇÃO DE 6 (SEIS) SALAS DE AULA NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO PÁTRIA LIVRE, EM CORREIA PINTO SC, ATRAVÉS DO TERMO 
DE COMPROMISSO PAR Nª 19675/2013, ENTRE O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E O MUNICÍPIO DE COR-
REIA PINTO SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS ANEXAS AO EDITAL. Menor Preço Global. Abertura dos envelopes: 
02.07.2020 às 09:00 horas. Base Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Ordinária Municipal n. 1.414/2007, e demais legisla-
ção pertinente a matéria. O edital poderá ser obtido na Prefeitura Municipal sito na Rua Duque de Caxias, 3601, 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, 17 de junho de 2020.

Celso Rogério Alves Ribeiro
Prefeito

http://www.correiapinto.sc.gov.br
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TOMADA DE PREÇO Nº 30/2020 PMCP
Publicação Nº 2527073

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2020 – PREFEITURA
TOMADA DE PREÇOS

Objeto:
CONSTRUÇÃO/REFORMA DA EBM. OLINTHO DÁVILA MESQUITA, NO BAIRRO SÃO JOÃO. CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, NO MUNI-
CÍPIO DE CORREIA PINTO/SC. Menor Preço Global. Abertura dos envelopes: 02.07.2020 às 14:30 horas. Base Legal: Lei 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, Lei Ordinária Municipal n. 1.414/2007, e demais legislação pertinente a matéria. O edital poderá ser obtido na Pre-
feitura Municipal sito na Rua Duque de Caxias, 3601, 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, 17 de junho de 2020.

Celso Rogério Alves Ribeiro
Prefeito

http://www.correiapinto.sc.gov.br
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Corupá

Prefeitura

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 033/2020
Publicação Nº 2526479

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 038/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORUPÁ, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.467/0001-70, com sede Municipal na Avenida Getúlio Vargas, 
443 - Centro, Corupá - SC.
CONTRATADO: RUDIPEL RUDNICK PETRÓLEO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 75.415.075/0002-13, estabelecida na Rua Marcionilo dos 
Santos, nº 1426, Bairro Corticeira, município de Guaramirim, Estado de Santa Catarina, CEP 89270-000.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE 100.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S-10 E 150.000 LITROS DE OLEO S-500 PARA ABASTECIMENTO 
DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CORUPÁ-SC, COM CESSÃO DE TANQUE, BOMBA E FILTRO EM 
REGIME DE COMODATO, conforme especificações do Termo de
Referência e Anexo I – Quantitativo.
VALOR:
Item Descrição do Material Un.Med. Qtde do Item Preço Unit. Máximo Preço Total
1 DIESEL S-10 LITROS 100.000 R$ 2,625 R$ 262.500,00
2 DIESEL S-500 LITROS 150.000 R$ 2,602 R$ 390.300,00

TOTAL R$ 652.800,00

Data da Assinatura: 08/06/2020
Data da Vigência: 12 MESES

JOÃO CARLOS GOTTARDI
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N° 1956/2020
Publicação Nº 2526509

DECRETO N° 1956/2020
ALTERA O DECRETO Nº 1949, DE 10 DE JUNHO DE 2020 DISPÕE SOBRE AS NOVAS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE 
SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOÃO CARLOS GOTTARDI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com 
os incisos VII e XVI do artigo 66 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:
Art. 1º Fica alterada a redação do caput do artigo 3º do Decreto nº 1949, de 10 de junho de 2020, que passa a vigorar com a seguinte 
redação:
“Art. 3º - Fica estabelecido que restaurantes, bares, lanchonetes, pubs e estabelecimentos comerciais congêneres terão horário reduzido de 
funcionamento para atendimento presencial, de segunda a domingo das 6 horas às 24 horas.” (NR)
Art. 2º As demais disposições do Decreto nº 1949, de 10 de junho de 2020, permanecem inalteradas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá,
18 de junho de 2020.

JOÃO CARLOS GOTTARDI
PREFEITO MUNICIPAL DE CORUPÁ
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Cunha Porã

Prefeitura

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2020, DE 12 DE JUNHO DE 2020
Publicação Nº 2527447

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE CUNHA PORÃ
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2020
DAS PARTES: MUNICIPIO DE CUNHA PORÃ/SC E EMPRESAS NYLAND CLIMATIZADORES E EQUIPAMENTOS LTDA. – ME, pessoa jurídica 
de direito privado inscrita no CNPJ sob nº 19.115.775/0001-30; PROJECLASSE INDÚSTRIA E COMÉFCIO DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA. – 
ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob nº 32.078.413/0001-85; POTÊNCIA SOM E INFORMÁTICA LTDA. – EPP, pessoa 
jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob nº 03.958.284/0001-11; GF EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. – ME, pessoa jurídica de 
direito privado inscrita no CNPJ sob nº 34.759.165/0001-63; ESCOLARES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓEIS LTDA. – EPP, pessoa jurídica 
de direito privado inscrita no CNPJ sob nº 34.832.381/0001-97; SUPERAR EIRELI – EPP, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ 
sob nº 13.482.516/0001-61; GESUL COMERCIAL EIRELI – EPP, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob nº 14.711.959/0001-
40; JACKSON NEIMAR PEDRASSANI – ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob nº 09.552.508/0001-77; BAVARESCO E 
CIA LTDA. – EPP, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob nº 05.478.033/0001-65.
PROCESSO LICITATÓRIO: 409/2020
PREGÃO PRESENCIAL: 31/2020 – SRP
DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL, PARCELADA E FUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA ESCRITÓ-
RIO, CARTEIRAS E CADEIRAS ESACOLARES, CLIMATIZADORES E CARTUCHOS DE TONNER COMPATÍVEIS PARA USO NA MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CUNHA PORÃ/SC

EMPRESA PROPONENTE VENCEDORA: VALOR TOTAL
POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA. – EPP R$ 3.480,00
BAVARESCO E CIA LTDA. EPP R$ 5.600,00
JACKSON NEIMAR PEDRASSANI – ME R$ 30.675,00
GESUL COMÉRCIO LTDA. EPP R$ 19.822,00
SUPERAR EIRELI – EPP R$ 16.150,00

NYLAND CLIMATIZADORES E EQUIPAMENTOS LTDA. – ME R$ 76.555,00

PROJECLASSE IND. COM. DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA. – ME R$ 15.120,00

GF EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. – ME R$ 20.575,00

ESCOLARES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. – EPP R$ 7.410,00

DATA DA ATA: 12 DE JUNHO DE 2020
DA VALIDADE: 12/06/2020 À 11/06/2021
JAIRO RIVELINO EBELING – PREFEITO MUNICIPAL.

PORTARIA N° 402, DE 16 DE JUNHO DE 2020.
Publicação Nº 2527400

PORTARIANº 402, de 16 junho de 2020.

RETIFICA A PORTARIA N° 397, DE 12 DE JUNHO DE 2020 QUE CONCEDEU FÉRIAS REGULAMENTARES AO SERVIDOR MUNICIPAL CELSON 
EDEMAR BENDER E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

JAIRO EBELING, Prefeito Municipal de Cunha Porã, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legalmente conferidas;

CONSIDERANDO o erro material contido na portaria N° 397, de 12 de Junho de 2020;

CONSIDERANDO a possibilidade de a Administração Pública rever os seus atos, nos termos da Súmula nº 473 do STF;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica Retificada a Portaria N° 397, de 12 de junho de 2020, onde se lê:

Art. 1º - CONCEDER FÉRIAS, de 12 (doze dias) a partir de 09 de junho de 2020 até 20 de junho de 2020 ao servidor Municipal CELSON 
EDEMAR BENDER matrícula 3538-6 ocupante do cargo de OPERADOR DE MAQUINAS, referente ao período aquisitivo de 01.02.2020 a 
31.01.2021.
Art. 2º - A concessão de férias será gozada no período de 12 (doze) dias por término de contrato temporário.
Leia-se:
Art. 1º - CONCEDER FÉRIAS, de 07 (sete dias) a partir de 09 de junho de 2020 até 15 de junho de 2020 ao servidor Municipal CELSON 
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EDEMAR BENDER matrícula 3538-6 ocupante do cargo de OPERADOR DE MAQUINAS, referente ao período aquisitivo de 01.02.2020 a 
31.01.2021.
Art. 2º - A concessão de férias será gozada no período de 07 (sete) dias por término de contrato temporário

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data do dia 09 de junho de 2020.

Registre-se e Publique-se.
Gabinete do Prefeito, 16 de junho de 2020.

JAIRO EBELING
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na data supra;

PORTARIA N° 403, DE 16 DE JUNHO DE 2020.
Publicação Nº 2527410

PORTARIANº 403, de 16 de junho de 2020.
EXONERA A PEDIDO CELSON EDEMAR BENDER CONTRATADO TEMPORARIAMENTE PARA AS FUNÇÕES DO CARGO DE OPERADOR DE 
MÁQUINAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JAIRO RIVELINO EBELING, Prefeito Municipal de Cunha Porã, no Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que são legalmente 
conferidas, em especial nas Leis Complementares nº 001/90, 002/90, e a Lei Municipal N° 2.779 de 30/08/2018.

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 2.779 de 30/08/2018;
CONSIDERANDO a convocação para assumir a vaga de operador de máquinas no concurso Público;
CONSIDERANDO a solicitação do servidor.

RESOLVE:
Art. 1º. EXONERAR A PEDIDO na data do dia 16 de junho de 2020 o servidor CELSON EDEMAR BENDER contratado em caráter temporário 
para as funções do cargo de Operador de Máquinas, com lotação na Secretaria Municipal de Agricultura.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito, 16 de junho de 2020.

JAIRO RIVELINO EBELING
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na data supra.

PORTARIA N° 404, DE 16 DE JUNHO DE 2020.
Publicação Nº 2527422

PORTARIANº 404, de 16 de junho de 2020.
NOMEIA POR CONCURSO CELSON EDEMAR BENDER PARA O CARGO EFETIVO DE OPERADOR DE MÁQUINAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

JAIRO EBELING, Prefeito Municipal de Cunha Porã, no Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições são legalmente conferidas, em 
especial nas Leis Complementares nº 001/90, 002/90, 077/2020.

CONSIDERANDO o Concurso Público instituído pelo Edital 001/2020 e homologado pelo Decreto N° 059, de 30 de Abril de 2020.
CONSIDERANDO a Convocação na data do dia 08 de junho de 2020.
RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR, em 16 de junho de 2020, CELSON EDEMAR BENDER para o cargo efetivo de Operador de Máquinas, com lotação na 
Secretaria Municipal de Infraestrutura, com carga horária de 40 horas semanais, percebendo 4,5 PMV (Pisos Municipais de Vencimento) 
mensais, constantes no Anexo III e IV da Lei Complementar 077, de 13 de março de 2020.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito, 16 de junho de 2020.

JAIRO EBELING
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na data supra.



18/06/2020 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 3174

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 293

Câmara muniCiPal

DECRETO N 07-2020
Publicação Nº 2526432

DECRETO Nº 07/2020

PRORROGA O PRAZO DO CONCURSO PÚBLICO N. 01/2018 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MILTON COLISELLI, Presidente da Câmara Municipal de Cunha Porã, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, especial-
mente no inciso III do artigo 54 da Lei Orgânica deste Município.

CONSIDERANDO, Os termos do Edital de Concurso Público n. 01/2018 em especial o disposto no seu item 10.1.
DECRETA:
Art. 1º - Fica prorrogado o Concurso Público n.01/2018, Edital n. 01/2018 para o preenchimento das vagas existentes no quadro de Pessoal 
do Poder Legislativo, homologado pelo Decreto n. 12/2018 datado de 18 de junho de 2020, pelo período de mais 02 (dois) anos.

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

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

Cunha Porã, SC, 17 de junho de 2020.

Registrada e Publicada em data supra e no local de Costume.

MILTON COLISELLI
Presidente
Câmara Municipal de Vereadores de Cunha Porã
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Cunhataí

Prefeitura

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15/2020
Publicação Nº 2526719

Extrato DO CONTRATO ADM Nº 15/2020
Processo Administrativo nº 19/2020
Dispensa de Licitação nº 03/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CUNHATAI – SC.
CONTRATADA: Consorcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Infraestrutura Rodoviária – CIDIR.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE CICLOVIA E CALÇADA PÚBLICA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E 
MATERIAIS, NA AVENIDA 29 DE SETEMBRO TRECHO I AO IX, COM DISTÂNCIA DE 1580 METROS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, 
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E PROJETOS EM ANEXO AO PROCESSO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 884600/2019/MDR/
CAIXA OPERAÇÃO 1065386-10 – PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, PROPOSTA SICONV PLATAFORMA +BRASIL Nº 6378/2019.
VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato se iniciará na data de assinatura deste termo e se findará em 31/12/2020.
VALOR: R$ 292.074,56 (Duzentos e noventa e dois mil com setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos).
DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do presente correrão por conta do Orçamento vigente, cuja fonte de recurso tem a seguinte classifi-
cação:
Projeto/Atividade nº: 1.014;
Modalidade de Aplicação nº: 44.90;
Signatários: Luciano Franz e Jairo Rivelino Ebeling.
Cunhataí/SC, 18/06/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16/2020
Publicação Nº 2526802

Extrato DO CONTRATO ADM Nº 16/2020
Processo Administrativo nº 18/2020
Tomada de Preço nº 05/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CUNHATAI – SC
CONTRATADA: CONSTRUTORA FIEL EIRELI – ME.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PPCI DA UNIDADE DE SAÚDE 
DO MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS E CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO EM ANEXO.
VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato se iniciará na data de assinatura deste termo e se findará em 31/12/2020.
VALOR: R$ 223.564,61 (Duzentos e vinte e três mil quinhentos e sessenta e quatro reais e sessenta e um centavos).
DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do presente correrão por conta do Orçamento vigente, cuja fonte de recurso tem a seguinte classifi-
cação:
Projeto/Atividade nº: 1.040;
Modalidade de Aplicação nº: 44.90;
Signatários: Luciano Franz e Aires Rodrigues.
Cunhataí/SC, 18/06/2020.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2020
Publicação Nº 2526715

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 Dispensa de Licitação, de acordo com a Lei 10.520/2002 e demais normas aplicáveis.
Processo Administrativo nº 19/2020.
Dispensa de Licitação nº 03/2020.
Tipo: Menor preço global.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE CICLOVIA E CALÇADA PÚBLICA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E 
MATERIAIS, NA AVENIDA 29 DE SETEMBRO TRECHO I AO IX, COM DISTÂNCIA DE 1580 METROS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, 
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E PROJETOS EM ANEXO AO PROCESSO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 884600/2019/MDR/
CAIXA OPERAÇÃO 1065386-10 – PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, PROPOSTA SICONV PLATAFORMA +BRASIL Nº 6378/2019.
Esclarecimentos poderão ser obtidos pelo telefone nº (49) 3338-0010.
Cunhataí/SC, 17 de junho de 2020.

LUCIANO FRANZ
Prefeito Municipal de Cunhataí
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20/2020
Publicação Nº 2527222

Estado de Santa Catarina
Município de Cunhataí
Aviso de Licitação

O Município de Cunhataí/SC, neste ato representado pelo seu Prefeito Muni cipal, torna público a todos os interessados, que estará realizan-
do licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, de acordo com a Lei nº 10.520/2002 e demais normas aplicáveis.
Processo Administrativo nº 20/2020.
Pregão Presencial nº 12/2020.
Tipo: Menor taxa de administração para os estabelecimentos credenciados.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE 
CARTÕES MAGNÉTICOS OU ELETRÔNICOS, DO TIPO VALE-ALIMENTAÇÃO, AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ/SC.
Entrega dos Envelopes: até às 13:45 horas do dia 30/06/2020.
Abertura dos Envelopes: 14:00 horas do dia 30/06/2020.
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 nº (49) 3338-0010.
Cunhataí/SC, em 17 de junho de 2020.

LUCIANO FRANZ
Prefeito Municipal de Cunhataí

http://www.cunhatai.sc.gov.br
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Curitibanos

Prefeitura

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2020
Publicação Nº 2527309

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2020

Tipo de Licitação: Menor Preço Por Item

O MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, Estado de Santa Catarina, torna público, para quem interessar possa, que fará realizar licitação na mo-
dalidade Pregão, sob a forma Eletrônico, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, do tipo Menor Preço Por Item, o qual será 
processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº. 10.520/02, Decreto Federal 10.024/19, Lei Complementar nº 123/06, Decreto 
Municipal 5338/2020 com aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666/93, e suas respectivas alterações e legislação aplicável, pelo (a) 
Pregoeiro (a) e sua Equipe de Apoio, designados pela Portaria n° 426/2020, cujo objeto é O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVEN-
TUAL AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, PARA USO NOS NUCLEOS E CEIS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA DESTE EDITAL, sendo que a proposta deve ser apresentada até o dia e hora abaixo especificados.

DATA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA: ATÉ DIA 03/07/2020

HORÁRIO LIMITE: até 13h30min.

DATA DE ABERTURA DA SESSÃO: DIA 03/07/2020

HORÁRIO: às 14h00min.
Curitibanos, 16 de Junho de 2020.
Joelma Aparecida Vargas
Presidente do Fundo

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 81/2020
Publicação Nº 2527150

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 81/2020

REFERENTE: Contrato de compra e venda firmado entre a Prefeitura Municipal de Curitibanos e a empresa AUTO MECÂNICA LTDA com o 
valor de R$ 1.379,00.

RESUMO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA VIATURA ABTR-75, PLACA MLW7665, DA FROTA DO 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CURITIBANOS. EM CONFORMIDADE COM O ART. 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93 E DOCUMENTOS 
EM ANEXO.

FUNDAMENTO DA JUSTIFICATIVA:
- "Art. 24 – É dispensável a licitação de:
- IV – “Nos casos de emergência ou calamidade pública, quando caracteriza urgência de atendimento de situação que possa ocasionar pre-
juízo 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;”
PELO EXPOSTO: E conforme o que foi apresentado a esta Comissão, e atendidos aos preceitos do Art. 24, inciso IV da Lei No. 8.666/93, e 
suas alterações, encaminhamos ao Prefeito Municipal, sugerindo a referida contratação.
Curitibanos, 17 de junho de 2020.

Diego Sebem Wordell Paulo A. Costa Granemann Cristina Melo Menegotto
Presidente da Comissão Membro Membro

Mary Hellen B. D. Ribeiro Roberto Carlos da Silva Cristiane P. Sandri
Membro Membro 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. 24, o 
inciso IV dou como aprovada.
Curitibanos, 17 de junho de 2020.

Hérlon Adalberto Rech
Procurador Geral do Município
AUTORIZAÇÃO:
Autorizo a contratação mencionada e recomendo a observância das demais providências legais pertinentes.
Curitibanos, 17 de junho de 2020.

José Antonio Guidi
Prefeito Municipal
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RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 220/2020
Publicação Nº 2527235

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC MAIO/2020

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 220/2020

Aditivo Nº ..... : 220/2020 - Contrato Nº: 362/2019
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Contratada...: VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
CPF/CNPJ ..... : 09.223.659/0001-81
Valor ............ : 0,00 (zero)
Vigência ....... : Início: 07/05/2020 Término: 11/06/2020
Licitação ...... : Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia Nº.: 139/2019
Recursos ..... : Dotação:
Objeto .......... : ADITIVO DE PRADO DE 20 DIAS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ - DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CURITI-
BANOS, CONFORME CONTRATO DE FINANCIAMENTO ENTRE CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINISA /PREFEITURA MUNICIPAL DE CURI-
TIBANOS SOB Nº 0526.862, CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE 
EDITAL E EM SEUS ANEXOS.

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 221/2020
Publicação Nº 2527236

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC MAIO/2020

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 221/2020

Aditivo Nº ..... : 221/2020 - Contrato Nº: 361/2019
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Contratada...: VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
CPF/CNPJ ..... : 09.223.659/0001-81
Valor ............ : 0,00 (zero)
Vigência ....... : Início: 22/05/2020 Término: 12/06/2020
Licitação ...... : Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia Nº.: 139/2019
Recursos ..... : Dotação:
Objeto .......... : PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ - DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, CONFORME CONTRATO DE 
FINANCIAMENTO ENTRE CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINISA /PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS SOB Nº 0526.862, CONFOR-
ME DESCRIÇÃO DETALHADA NO MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E EM SEUS ANEXOS.

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 222/2020
Publicação Nº 2527238

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC MAIO/2020

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 222/2020

Aditivo Nº ..... : 222/2020 - Contrato Nº: 360/2019
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Contratada...: VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
CPF/CNPJ ..... : 09.223.659/0001-81
Valor ............ : 0,00 (zero)
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Vigência ....... : Início: 22/05/2020 Término: 12/06/2020
Licitação ...... : Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia Nº.: 139/2019
Recursos ..... : Dotação:
Objeto .......... : PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ - DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, CONFORME CONTRATO DE 
FINANCIAMENTO ENTRE CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINISA /PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS SOB Nº 0526.862, CONFOR-
ME DESCRIÇÃO DETALHADA NO MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E EM SEUS ANEXOS.

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 223/2020
Publicação Nº 2527241

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC MAIO/2020

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 223/2020

Contrato Nº..: 223/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Contratada...: XL SEGUROS BRASIL S.A.
CPF/CNPJ ..... : 14.448.493/0001-31
Valor ............ : 800,00 (oitocentos reais)
Vigência ....... : Início: 10/05/2020 Término: 09/05/2021
Licitação ...... : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Recursos ..... : Dotação: 2.006.3.3.90.00.00.00.00.00 (31) Saldo: 22.316,63
Objeto .......... : CONTRATAÇÃO DE SEGURO RETA PARA O DRONE DJI MODELO: PHANTOM 4 PRO, UTILIZADO EM AEROFOTOGRAFIA. 
CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 224/2020
Publicação Nº 2527242

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC MAIO/2020

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 224/2020

Aditivo Nº ..... : 224/2020 - Contrato Nº: 173/2018
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Contratada...: BALBINOT CONSTRUCOES EIRELI
CPF/CNPJ ..... : 13.923.607/0001-95
Valor ............ : 6.862,28 (seis mil oitocentos e sessenta e dois reais e vinte e oito centavos)
Vigência ....... : Início: 11/05/2020 Término: 11/05/2020
Licitação ...... : Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia Nº.: 47/2018
Recursos ..... : Dotação:
Objeto .......... : ADITIVO DE SUPRESSÃO DE VALOR, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DO BLOCO DIREITO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CURITIBANOS, COM ÁREA DE 920,42 CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS EM ANEXO.

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 225/2020
Publicação Nº 2527243

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC MAIO/2020

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 225/2020
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Contrato Nº..: 225/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Contratada...: PERSIANAS CRISDAN LTDA - ME
CPF/CNPJ ..... : 02.173.150/0001-22
Valor ............ : 18.499,28 (dezoito mil quatrocentos e noventa e nove reais e vinte e oito centavos)
Vigência ....... : Início: 11/05/2020 Término: 07/05/2021
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 46/2020
Recursos ..... : Dotação: 2.003.3.3.90.00.00.00.00.00 (2), 2.006.3.3.90.00.00.00.00.00 (31), 2.073.3.3.90.00.00.00.00.00 (132)
Objeto .......... : AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, HABITAÇÃO, ESPORTES E ASSISTÊN-
CIA SOCIAL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 226/2020
Publicação Nº 2527244

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC MAIO/2020

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 226/2020

Contrato Nº..: 226/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Contratada...: JM EXTINTORES CAÇADOR
CPF/CNPJ ..... : 22.827.746/0001-06
Valor ............ : 543,00 (quinhentos e quarenta e três reais)
Vigência ....... : Início: 12/05/2020 Término: 09/07/2020
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 122/2019
Recursos ..... : Dotação: 2.006.3.3.90.00.00.00.00.00 (31), 2.015.3.3.90.00.00.00.00.00 (46), 2.061.3.3.90.00.00.00.00.00 (92), 
2.063.3.3.90.00.00.00.00.00 (95), 2.064.3.3.90.00.00.00.00.00 (114), 2.073.3.3.90.00.00.00.00.00 (132)
Objeto .......... : AQUISIÇÃO FUTURA E VENTUAL DE EXTINTORES, RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES PARA USO DA ADMINIS-
TRAÇÃO MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, POLICIA MILITAR E CORPO 
DE BOMBEIROS. CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 227/2020
Publicação Nº 2527246

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC MAIO/2020

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 227/2020

Contrato Nº..: 227/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Contratada...: SORDI PECAS E SERVICOS DIESEL LTDA
CPF/CNPJ ..... : 83.039.115/0001-17
Valor ............ : 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais)
Vigência ....... : Início: 12/05/2020 Término: 04/05/2021
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 42/2020
Recursos ..... : Dotação: 2.061.3.3.90.00.00.00.00.00 (92), 2.072.3.3.90.00.00.00.00.00 (97)
Objeto .......... : O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO, PARA USO DA SECRETARIA 
DE OBRAS E VICINAIS, DO MUNICIPIO DE CURITIBANOS, PELO PERIODO DE 01 ANO. CONFORME ANEXO 1 DESTE EDITAL
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RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 228/2020
Publicação Nº 2527247

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC MAIO/2020

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 228/2020

Contrato Nº..: 228/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Contratada...: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT
CPF/CNPJ ..... : 01.276.119/0001-54
Valor ............ : 6.142,50 (seis mil cento e quarenta e dois reais e cinqüenta centavos)
Vigência ....... : Início: 12/05/2020 Término: 12/07/2020
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 50/2020
Recursos ..... : Dotação: 2.010.3.3.90.00.00.00.00.00 (42), 2.020.4.4.90.00.00.00.00.00 (51), 2.061.3.3.90.00.00.00.00.00 (92), 
2.075.3.3.90.00.00.00.00.00 (137)
Objeto .......... : AQUISIÇÃO DE TAMPA DE CAIXA D'AGUA PARA PARA O PARQUE POUSO DO TROPEIRO, E MATERIAIS DIVERSOS PARA A 
SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS. CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 229/2020
Publicação Nº 2527248

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC MAIO/2020

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 229/2020

Contrato Nº..: 229/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Contratada...: CIDIMAR DA ROSA ME
CPF/CNPJ ..... : 11.312.247/0001-60
Valor ............ : 248,67 (duzentos e quarenta e oito reais e sessenta e sete centavos)
Vigência ....... : Início: 12/05/2020 Término: 24/01/2021
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 207/2019
Recursos ..... : Dotação: 2.006.3.3.90.00.00.00.00.00 (31), 2.009.3.3.90.00.00.00.00.00 (37), 2.010.3.3.90.00.00.00.00.00 (41), 
2.062.3.3.90.00.00.00.00.00 (52), 2.081.3.3.90.00.00.00.00.00 (53), 2.071.3.3.90.00.00.00.00.00 (70), 2.064.3.3.90.00.00.00.00.00 (114), 
2.065.3.3.90.00.00.00.00.00 (118), 2.073.3.3.90.00.00.00.00.00 (132), 2.075.3.3.90.00.00.00.00.00 (137)
Objeto .......... : CONTRATAÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA, HIDRÁULICA, ALVENARIA, MARCENA-
RIA, SERRALHERIA, FUNILARIA JARDINAGEM, LIMPEZA, INSTALAÇÃO E AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS E VIDROS PARA MANUTENÇÃO DAS 
SECRETARIAS E ENTIDADES DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS PELO PERÍODO DE 01 ANO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 230/2020
Publicação Nº 2527250

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC MAIO/2020

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 230/2020

Aditivo Nº ..... : 230/2020 - Contrato Nº: 525/2019
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Contratada...: CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP
CPF/CNPJ ..... : 06.099.082/0001-50
Valor ............ : 0,00 (zero)
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Vigência ....... : Início: 17/05/2020 Término: 30/08/2020
Licitação ...... : Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia Nº.: 183/2019
Recursos ..... : Dotação:
Objeto .......... : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, CONFORME MEMO-
RIAL DESCRITIVO EM ANEXO.

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 231/2020
Publicação Nº 2527253

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC MAIO/2020

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 231/2020

Aditivo Nº ..... : 231/2020 - Contrato Nº: 209/2019
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Contratada...: CONSTRULACER-COM. E CONSTRUCOES LACERDOPOLIS EIREL
CPF/CNPJ ..... : 06.123.883/0001-03
Valor ............ : 0,00 (zero)
Vigência ....... : Início: 17/05/2020 Término: 05/07/2020
Licitação ...... : Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia Nº.: 75/2019
Recursos ..... : Dotação:
Objeto .......... : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REDE DE SPDA E AMPLIAÇÃO DO PAVILHÃO DE EVENTOS LOCALIZADO 
NO PARQUE POUSO DO TROPEIRO, BAIRRO ÁGUA SANTA EM CURITIBANOS - SC, COM ÁREA TOTAL DE 1.300,00². CONFORME MEMORIAL 
DESCRITIVO E PROJETOS EM ANEXO.

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 232/2020
Publicação Nº 2527254

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC MAIO/2020

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 232/2020

Aditivo Nº ..... : 232/2020 - Contrato Nº: 121/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Contratada...: REGINA TERESINHA SEBBEM RODRIGUES - ME
CPF/CNPJ ..... : 08.703.765/0001-08
Valor ............ : 0,00 (zero)
Vigência ....... : Início: 13/05/2020 Término: 30/05/2021
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 16/2020
Recursos ..... : Dotação: 2.070.3.3.90.00.00.00.00.00 (122) Saldo: 70.520,00
Objeto .......... : ADITIVO DE PRAZO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA RE-
ALIZAÇÃO DO CONCURSO RAINHA DA EXPOCENTRO 2020. CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 234/2020
Publicação Nº 2527256

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC MAIO/2020

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 234/2020
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Contrato Nº..: 234/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Contratada...: ESCRIMATE COM E SERVICOS DE INFORMATICA - EIRELI
CPF/CNPJ ..... : 00.748.569/0001-30
Valor ............ : 7.933,00 (sete mil novecentos e trinta e três reais)
Vigência ....... : Início: 14/05/2020 Término: 31/08/2020
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 34/2016
Recursos ..... : Dotação: 2.004.3.3.90.00.00.00.00.00 (4), 2.006.3.3.90.00.00.00.00.00 (31), 2.071.3.3.90.00.00.00.00.00 (70), 
2.061.3.3.90.00.00.00.00.00 (92), 2.007.3.3.90.00.00.00.00.00 (100), 2.065.3.3.90.00.00.00.00.00 (118), 2.073.3.3.90.00.00.00.00.00 
(132)
Objeto .......... : ADITIVO DE PRAZO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA UTI-
LIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE OBRAS, SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SECRETARIA 
DE PLANEJAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, SECRETARIA DE ESPORTES, AÇÃO SOCIAL, SAÚDE, HABITAÇÃO, EDUCAÇÃO, CONFORME 
ANEXO I DESTE EDITAL.

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 235/2020
Publicação Nº 2527257

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC MAIO/2020

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 235/2020

Contrato Nº..: 235/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Contratada...: AUTO MECANICA LTDA - EPP
CPF/CNPJ ..... : 83.750.703/0001-64
Valor ............ : 16.856,80 (dezesseis mil oitocentos e cinqüenta e seis reais e oitenta centavos)
Vigência ....... : Início: 14/05/2020 Término: 14/07/2020
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 49/2020
Recursos ..... : Dotação: 2.061.3.3.90.00.00.00.00.00 (92), 2.072.3.3.90.00.00.00.00.00 (97)
Objeto .......... : AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEICULOS PESADOS DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS E 
MICROONIBUS DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONFORME ANEXO 1 DESTE EDITAL

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 236/2020
Publicação Nº 2527258

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC MAIO/2020

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 236/2020

Contrato Nº..: 236/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Contratada...: IPSUM SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
CPF/CNPJ ..... : 24.377.026/0001-11
Valor ............ : 1.780.171,11 (um milhão setecentos e oitenta mil cento e setenta e um reais e onze centavos)
Vigência ....... : Início: 14/05/2020 Término: 14/11/2020
Licitação ...... : Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia Nº.: 23/2020
Recursos ..... : Dotação: 1.016.4.4.90.00.00.00.00.00 (139) Saldo: 3.500.000,00
Objeto .......... : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS SEXTAVADAS NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL NOVA 
ALVORADA, CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO MEMORIAL DESCRITIVO.
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RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 237/2020
Publicação Nº 2527259

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC MAIO/2020

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 237/2020

Aditivo Nº ..... : 237/2020 - Contrato Nº: 486/2019
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Contratada...: SETEP CONSTRUCOES S.A
CPF/CNPJ ..... : 83.665.141/0001-50
Valor ............ : 0,00 (zero)
Vigência ....... : Início: 16/05/2020 Término: 27/07/2020
Licitação ...... : Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia Nº.: 208/2019
Recursos ..... : Dotação:
Objeto .......... : PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA- CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ) NA RUA BALDUÍNO PEREIRA DE SOUZA COM 
EXTENSÃO TOTAL DE 262,00 M CONFORME CONTRATOS DE REPASSE Nº 881558/2018, FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DAS CIDADES/
CAIXA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS, CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO MEMORIAL DESCRITIVO.

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 238/2020
Publicação Nº 2527260

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC MAIO/2020

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 238/2020

Contrato Nº..: 238/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Contratada...: VP AUTO CENTER EIRELI - ME
CPF/CNPJ ..... : 22.942.522/0001-45
Valor ............ : 122,38 (cento e vinte e dois reais e trinta e oito centavos)
Vigência ....... : Início: 18/05/2020 Término: 20/12/2020
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 205/2019
Recursos ..... : Dotação: 2.006.3.3.90.00.00.00.00.00 (31), 2.009.3.3.90.00.00.00.00.00 (37), 2.010.3.3.90.00.00.00.00.00 (41), 
2.011.3.3.90.00.00.00.00.00 (45), 2.081.3.3.90.00.00.00.00.00 (53), 2.071.3.3.90.00.00.00.00.00 (70), 2.061.3.3.90.00.00.00.00.00 (92), 
2.072.3.3.90.00.00.00.00.00 (97), 2.007.3.3.90.00.00.00.00.00 (100), 2.065.3.3.90.00.00.00.00.00 (118), 2.073.3.3.90.00.00.00.00.00 
(132)
Objeto .......... : O REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
MANUTENÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS E DEMAIS UNIDADES, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONFORME 
ANEXO I DESTE EDITAL.

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 239/2020
Publicação Nº 2527262

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC MAIO/2020

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 239/2020

Contrato Nº..: 239/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Contratada...: JONATHAN WILLIAM FLEMMING
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CPF/CNPJ ..... : 24.816.087/0001-38
Valor ............ : 990,00 (novecentos e noventa reais)
Vigência ....... : Início: 18/05/2020 Término: 11/10/2020
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 181/2019
Recursos ..... : Dotação: 2.003.3.3.90.00.00.00.00.00 (2), 2.006.3.3.90.00.00.00.00.00 (31), 2.081.3.3.90.00.00.00.00.00 (53), 
2.071.3.3.90.00.00.00.00.00 (70), 2.061.3.3.90.00.00.00.00.00 (92), 2.072.3.3.90.00.00.00.00.00 (97), 2.007.3.3.90.00.00.00.00.00 (100)
Objeto .......... : O REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍ-
CULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS UNIDADES, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 240/2020
Publicação Nº 2527263

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC MAIO/2020

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 240/2020

Aditivo Nº ..... : 240/2020 - Contrato Nº: 106/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Contratada...: EXPERTS TELECOM EIRELI - ME
CPF/CNPJ ..... : 21.488.113/0001-58
Valor ............ : 409,17 (quatrocentos e nove reais e dezessete centavos)
Vigência ....... : Início: 19/05/2020 Término: 28/07/2020
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 81/2019
Recursos ..... : Dotação: 2.006.3.3.90.00.00.00.00.00 (31), 2.015.3.3.90.00.00.00.00.00 (46), 2.062.3.3.90.00.00.00.00.00 (52), 
2.071.3.3.90.00.00.00.00.00 (70), 2.061.3.3.90.00.00.00.00.00 (92), 2.063.3.3.90.00.00.00.00.00 (95), 2.064.3.3.90.00.00.00.00.00 (114), 
2.065.3.3.90.00.00.00.00.00 (118), 2.066.3.3.90.00.00.00.00.00 (120), 2.073.3.3.90.00.00.00.00.00 (132)
Objeto .......... : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO E CONECTIVIDADE 
COM INTERNET FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO COM 100% DE GARANTIA EM PONTOS PARA USO NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E 
DEMAIS SETORES E SECRETARIAS. CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 241/2020
Publicação Nº 2527267

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC MAIO/2020

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 241/2020

Contrato Nº..: 241/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Contratada...: EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO LTDA - EPP
CPF/CNPJ ..... : 84.583.954/0001-64
Valor ............ : 2.148,00 (dois mil cento e quarenta e oito reais)
Vigência ....... : Início: 19/05/2020 Término: 19/07/2020
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 52/2020
Recursos ..... : Dotação: 2.010.3.3.90.00.00.00.00.00 (41) Saldo: 558.307,03
Objeto .......... : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA CAMPANHA DE TRÂNSITO DA 24ª 
CIRETRAN. CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.
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RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 242/2020
Publicação Nº 2527269

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC MAIO/2020

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 242/2020

Contrato Nº..: 242/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Contratada...: ENGECEL ELETRO COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ ..... : 85.395.853/0001-22
Valor ............ : 870.000,00 (oitocentos e setenta mil e reais)
Vigência ....... : Início: 19/05/2020 Término: 19/09/2020
Licitação ...... : Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia Nº.: 12/2020
Recursos ..... : Dotação: 1.043.4.4.90.00.00.00.00.00 (108), 1.043.4.4.90.00.00.00.00.00 (135)
Objeto .......... : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO 
JARDIM BOTÂNICO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO.

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 249/2020
Publicação Nº 2527271

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC MAIO/2020

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 249/2020

Contrato Nº..: 249/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Contratada...: ALBGRAF FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA
CPF/CNPJ ..... : 05.665.084/0001-04
Valor ............ : 2.840,80 (dois mil oitocentos e quarenta reais e oitenta centavos)
Vigência ....... : Início: 21/05/2020 Término: 24/07/2020
Licitação ...... : PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 108/2019
Recursos ..... : Dotação:
Objeto .......... : REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA USO NAS SECRETARIAS E 
ENTIDADES DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, CONFORME MODELOS E ANEXO I DESTE EDITAL.

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 250/2020
Publicação Nº 2527273

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC MAIO/2020

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 250/2020

Contrato Nº..: 250/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Contratada...: CONSTRUTORA EVOLUTA LTDA
CPF/CNPJ ..... : 01.703.684/0001-50
Valor ............ : 53.541,63 (cinqüenta e três mil quinhentos e quarenta e um reais e sessenta e três centavos)
Vigência ....... : Início: 22/05/2020 Término: 22/09/2020
Licitação ...... : Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia Nº.: 48/2020
Recursos ..... : Dotação: 1.029.4.4.90.00.00.00.00.00 (102) Saldo: 83.418,24
Objeto .......... : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DE CONCRETO ARMADO, NO PARQUE 
POUSO DO TROPEIRO, CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO MEMORIAL DESCRITIVO.
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ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE DOCUMENTAÇÃO NR. 54/2020
Publicação Nº 2526543

 

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS               

CNPJ:

Rua Coronel  Vidal Ramos, 860

C.E.P.:

83.754.044/0001-34

89520-000 - Curitibanos - SC

TOMADA DE PREÇO

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

Nr.:  70/2020 - TP

70/2020

70/2020

25/05/2020

Folha:  1/1

 OBJETO DA LICITAÇÃO: 

Ao(s) 17 de Junho de 2020, às 13:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS               , reuniram-se os membros da

Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 426/2020, para a abertura dos envelopes de documentação ref. ao Processo Licitatório nº

70/2020, Licitação nº. 70/2020 - TP, na  modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA NA AVENIDA SALOMÃO CARNEIRO DE ALMEIDA, TRECHO AV.

ROTARY - RUA JOÃO DE MACEDO, CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO MEMORIAL DESCRITIVO.

 ATA  DE  RECEBIMENTO  E  ABERTURA  DE  DOCUMENTAÇÃO  Nr.  54/2020    (Sequência: 2)

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por ordem de entrada e, rubricadas toda a

documentação atinente, tendo o seguinte parecer da comissão:

- TENDO EM VISTA RENÚNCIA DE RECURSO DE TODAS AS EMPRESAS PARTICIPANTES DO PROCESSO,

PROSSEGUINDO COM O PROCESSO, FICA AGENDADA A DATA DE 18/06/2020 ÀS 13:30 HORAS, SITO O SETOR DE

LICITAÇÕES E CONTRATOS, PARA ABERTURA, ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS DAS

EMPRESAS CONSIDERADAS HABILITADAS.

 COMISSÃO:

Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes.

 DIEGO SEBEM WORDELL

CRISTINA MELO MENEGOTTO

CRISTIANE JAQUELINE PEREIRA SANDRI

ROBERTO CARLOS DA SILVA

MERY HELLEN B. DACOL RIBEIRO

PAULO AUGUSTO COSTA GRANEMANN

Curitibanos,  17  de  Junho  de  2020

 - ........................................ - Presidente da Comissão de Licitação

 - ........................................ - SECRETARIA

 - ........................................ - 1º MEMBRO

 - ........................................ - 2º MEMBRO

 - ........................................ - 3º MEMBRO

 - ........................................ - 4º MEMBRO
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Descanso

Prefeitura

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 22/2020
Publicação Nº 2526868

MUNICIPIO DE DESCANSO
AVISO DE LICITAÇÃO
Dispensa de Licitação Nº 22/2020

O Município de Descanso torna publica a Dispensa de Licitação nos termos do art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93: Objeto: a aquisição de lonas 
para distribuição à população que teve suas casas descobertas pelo vendaval/tornado ocorrido em 10/06/2020, considerando a situação 
emergencial decretada em 11 de junho de 2020, através do Decreto n° 2135/2020. Contratados:
1) COOPERATIVA A1, inscrita no CNPJ sob o n° 03.470.626/0003-11, com sede na Avenida Martin Piaseski, n° 66, centro, Descanso/SC. 
Valor da contratação: R$ 13.383,93 (treze mil, trezentos e oitenta e três reais e noventa centavos); e
2) AGROPECUÁRIA TRIFEL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 01.787.541/0001-74, com sede na Rua Thomas Koproski, n° 135, centro, Des-
canso/SC. Valor da contratação: R$ 13.553,60 (treze mil, quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e três centavos). Valor total: R$ 
26.937,53 (vinte e seis mil, novecentos e trinta e sete reais e cinquenta e três centavos).Demais informações encontram-se disponíveis no 
endereço eletrônico www.descanso.sc.gov.br, Portal de Transparência. Informações pelo fone (049) 3623 0161.
Descanso/SC, 18 de junho de 2020.

Sadi Inácio Bonamigo
Prefeito Municipal

AVISO DE RETIFICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 32/2020 - ALTERAÇÃO DE HORÁRIO
Publicação Nº 2527060

MUNICIPIO DE DESCANSO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2020

Objeto: A presente licitação tem por objeto a aquisição, pelo Sistema de Registro de Preços, de materiais pedagógicos e brinquedos para 
as escolas do Município de Descanso, conforme as especificações contidas no edital e em seus anexos.

O Município de Descanso torna público, aos interessados, que houve retificação no edital referente ao pregão presencial 32/2020, mais 
especificamente no horário de recebimento dos envelopes e de abertura da Sessão Pública, não havendo, contudo, alteração na data.

RETIFICAÇÃO:
Onde se lia:
O RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO ocorrerá até as 07:45 horas do dia 25 de Junho de 2020, ficando im-
pedidos de participar do certame aqueles interessados que não apresentarem seus envelopes até o horário limite fixado para o recebimento.
O CREDENCIAMENTO será recebido até as 08:00 horas do dia 25 de Junho de 2020, no Departamento de Licitações e Contratos, situado 
na Avenida Marechal Deodoro, nº 146, MUNICÍPIO DE DESCANSO/SC.
A Sessão Pública para ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO A PROPOSTA E A DOCUMENTAÇÃO terá início às 08:00 horas do dia 25 de 
Junho de 2020.

Leia-se:
O RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO ocorrerá até as 08:00 horas do dia 25 de Junho de 2020, ficando im-
pedidos de participar do certame aqueles interessados que não apresentarem seus envelopes até o horário limite fixado para o recebimento.
O CREDENCIAMENTO será recebido até as 08:20 horas do dia 25 de Junho de 2020, no Departamento de Licitações e Contratos, situado 
na Avenida Marechal Deodoro, nº 146, MUNICÍPIO DE DESCANSO/SC.
A Sessão Pública para ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO A PROPOSTA E A DOCUMENTAÇÃO terá início às 08:20 horas do dia 25 de 
Junho de 2020.

RETIFICAÇÃO:
Onde se lia:
3.1. A proposta e os documentos exigidos deverão ser entregues e protocolados no Departamento de Licitações e Contratos do Município 
de Descanso - Prefeitura, situado no endereço supracitado, até as 07:45 horas do dia 25 de Junho de 2020, em dois envelopes lacrados, 
denominados, respectivamente de N.º 01 – PROPOSTA e N.º 02 – DOCUMENTAÇÃO (...)

Leia-se:
3.1. A proposta e os documentos exigidos deverão ser entregues e protocolados no Departamento de Licitações e Contratos do Município 
de Descanso - Prefeitura, situado no endereço supracitado, até as 08:00 horas do dia 25 de Junho de 2020, em dois envelopes lacrados, 
denominados, respectivamente de N.º 01 – PROPOSTA e N.º 02 – DOCUMENTAÇÃO (...)

http://www.descanso.sc.gov.br/
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A integra do Edital encontra-se no endereço eletrônico www.descanso.sc.gov.br Informações pelo fone (049) 3623 0161.
Descanso/SC, 18 de junho de 2020.

Sadi Inácio Bonamigo
Prefeito Municipal

http://www.descanso.sc.gov.br/
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Dionisio Cerqueira

Prefeitura

DANC 07 A 10/2020 AUC 01/2020 PROT CONDER 423,424,481,384,488/2020
Publicação Nº 2526400

EDITAL DE PUBLICIDADE DE DANC - DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 07/2020
PROCESSO DE LICENCIAMENTO/DANC PROTOCOLO Nº 423/2020 CONDER

O Município de DIONISIO CERQUEIRA - SC, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 83.026.773/0001-74 com sede 
Rua: Santos Dumont, n° 413, Centro, CEP: 89950-000, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA Nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art. 10, 
VIII), torna público que o município deferiu o pedido de concessão de DANC – Declaração de atividade não constante, com prazo de vali-
dade de 12(doze)meses contados a partir de 22/maio/2020, formulado pelo empreendedor Resolução CONSEMA nº 150/2019, declara para 
os devidos fins que o empreendedor FUNDAMENTAL CONTABILIDADE LTDA CNPJ/CPF: 19.396.088/0001-30 ENDEREÇO: Rua Rio Grande 
do Sul, nº 159, Sala 01 BAIRRO: Centro CEP: 89950-000 MUNICÍPIO: Dionísio Cerqueira ESTADO: SC, informou a implantação/atividade/
empreendimento ESCRITORIO DE CONTABILIDADE situado nas coordenadas de Latitude: 26°16'34.0"S e Longitude 53°37'29.5"W na Rua 
Avenida Waschington Luiz s/n, Centro, no Município de Dionísio Cerqueira, estado de Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamen-
to/DANC encontra-se disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CONDER, localizado na Rua Oswaldo Cruz, 167, Centro, 
São Miguel do Oeste, SC. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA, nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Dionísio Cerqueira, Santa Catarina, em 17 De junho De 2020.
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DANC - DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 08/2020
PROCESSO DE LICENCIAMENTO/DANC PROTOCOLO Nº 424/2020 CONDER

O Município de DIONISIO CERQUEIRA - SC, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 83.026.773/0001-74 com sede 
Rua: Santos Dumont, n° 413, Centro, CEP: 89950-000, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA Nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art. 
10, VIII), torna público que o município deferiu o pedido de concessão de DANC – Declaração de atividade não constante, com prazo de 
validade de 12(doze)meses contados a partir de 26/maio/2020, formulado pelo empreendedor Resolução CONSEMA nº 150/2019, declara 
para os devidos fins que o empreendedor Magida Barakat Rachid, CPF: 749.807.509-15 informou a implantação/atividade/empreendimento, 
Desmembramento do Lote Urbano 275-A da Gleba nº4, registrado sob matrícula 17.798, com área de 4.914,65 m² passando a formar o Lote 
275-A com área de 2.581,45m², Lote 275-G com área de 484,40m² e Lote 275-H com área de 1.484,80m², ambos os lotes da Gleba 04. 
situado nas coordenadas de Latitude 26°15'35.6"S e Longitude 53°37'07.7"W na Rua Pedro Mello e BR 163 de acesso ao Porto Seco, Bairro 
Três Fronteiras, no Município de Dionísio Cerqueira, estado de Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento/DANC encontra-se 
disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CONDER, localizado na Rua Oswaldo Cruz, 167, Centro, São Miguel do Oeste, 
SC. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA, nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Dionísio Cerqueira, Santa Catarina, em 17 De junho De 2020.
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DANC - DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 09/2020
PROCESSO DE LICENCIAMENTO/DANC PROTOCOLO Nº 481/2020 CONDER

O Município de DIONISIO CERQUEIRA - SC, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 83.026.773/0001-74 com sede 
Rua: Santos Dumont, n° 413, Centro, CEP: 89950-000, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA Nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art. 10, 
VIII), torna público que o município deferiu o pedido de concessão de DANC – Declaração de atividade não constante, com prazo de vali-
dade de 12(doze)meses contados a partir de 10/junho/2020, torna público que a referida DANC foi emitida por equivoco com data de 10/
maio/2020, porém não perde a validade que será contada a partir de 10 de junho de 2020 formulado pelo empreendedor Resolução CONSE-
MA nº 150/2019, declara para os devidos fins que o empreendedor Felipe Cristiano Lagasse, CPF: 050.671.789-57 informou a implantação/
atividade/empreendimento, Desmembramento do lote 11, quadra 145, matricula nº 9869 do Registro de Imóveis de Dionísio Cerqueira/SC 
passando a formar o lote 11-a com área de 500 m² e o lote remanescente nº 11 com área de 500 m². Situado nas coordenadas de Latitude 
26°16'04.5"S e Longitude 53°38'04.8"W, situado na Rua Avelino Valduga nas proximidades da BR 163 de acesso ao Porto Seco, Bairro Nossa 
Senhora da Salete, no Município de Dionísio Cerqueira, estado de Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento/DANC encontra-se 
disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CONDER, localizado na Rua Oswaldo Cruz, 167, Centro, São Miguel do Oeste, 
SC. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA, nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Dionísio Cerqueira, Santa Catarina, em 17 De junho De 2020.
EDITAL DE PUBLICIDADE DE AuC – Autorização de Corte Nº 01/2020
PROCESSO DE LICENCIAMENTO/AuC PROTOCOLO Nº 384/2020 CONDER

O Município de DIONISIO CERQUEIRA - SC, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 83.026.773/0001-74 com sede 
Rua: Santos Dumont, n° 413, Centro, CEP: 89950-000, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA Nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art. 10, 
VIII), torna público que o município deferiu o pedido de concessão de DANC – Declaração de atividade não constante, com prazo de validade 
de 06(seis)meses contados a partir de 10/junho/2020, formulado pelo empreendedor Resolução CONSEMA nº 150/2019, declara para os 
devidos fins que o PROPRIETÁRIO/EMPREENDEDOR:
NOME: IVETE TEREZINHA SABBADIN ENDEREÇO: LINHA TUCANO bairro: INTERIOR CEP: 89950-000MUNICÍPIO: DIONISIO CERQUEIRA 
ESTADO: SC CNPJ/CPF: 854.288.419-15
DADOS DO IMÓVEL:
N°. Matrícula: 15280 CRI: DIONISIO CERQUEIRA/SC Livro: 02 Área Total: 185.930 m² Reserva Legal:37.186 M² APP: NÃO INFORMADA 
Área Autorizada: 17.000 m² Área Remanescente: 131.744m²
DADOS DA AuC:
Finalidade: TORNAR A ÁREA AGRICULTÁVEL/PRODUTIVA Validade:6 MESESTipo de Exploração: USO NA PROPRIEDADE
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MATÉRIA-PRIMA A SER EXTRAÍDA:
Classificação da Vegetação: ESTAGIO MEDIO DE REGENERAÇÃO Enquadramento: Lei Federal 12.651/12; Lei Federal 11.428/06; Decreto 
Federal 6.660/08; Resoluções CONAMA 04/1994; Resoluções CONSEMA 98 e 99/2017; Instrução Normativa n° 24 – IMA. Vol. total: 25 me-
tros estéreos de madeira/lenha ART n°. 7360578-8 e ART Nº 7394828-3. Resp. Técnico: SOLANGE DE FATIMA DOSSENA ZANETTE Registro 
Prof.: CREA/SC 036121-9.
LOCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE:
ENDEREÇO: LINHA TUCANO Bairro: INTERIOR.CEP: 89950-000MUNICÍPIO: DIONISIO CERQUEIRA ESTADO: SC COORDENADAS GEOGRÁ-
FICAS: Latitude 26°21'38.9"S e Longitude 53°29'24.8"W. sendo que o processo de licenciamento/AuC de vegetação encontra-se disponível 
para consulta junto ao Departamento Ambiental do CONDER, localizado na Rua Oswaldo Cruz, 167, Centro, São Miguel do Oeste, SC. Este 
edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA, nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Dionísio Cerqueira, Santa Catarina, em 17 De junho De 2020.
EDITAL DE PUBLICIDADE DE DANC - DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO CONSTANTE Nº 10/2020
PROCESSO DE LICENCIAMENTO/DANC PROTOCOLO Nº 488/2020 CONDER

O Município de DIONISIO CERQUEIRA - SC, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 83.026.773/0001-74 com sede 
Rua: Santos Dumont, n° 413, Centro, CEP: 89950-000, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA Nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art. 10, 
VIII), torna público que o município deferiu o pedido de concessão de DANC – Declaração de atividade não constante, com prazo de validade 
de 12(doze)meses contados a partir de 16/junho/2020, formulado pelo empreendedor Resolução CONSEMA nº 150/2019, declara para os 
devidos fins que o empreendedor Alcione Schultz, CPF: 022.696.049-89 informou a implantação/atividade/empreendimento, Desmembra-
mento do lote urbano nº 4 da quadra nº 57, matrícula sob nº 2.786 do CRI de Dionísio Cerqueira/SC, com área de 1.390,00 m², o qual 
passa a formar três 3 lotes sendo, Lote nº 4 com área de 877,00 m², Lote nº 4-A com área de 256,50 m², Lote nº 4-B com área de 256,50 
m². Situado nas coordenadas de Latitude 26°15'37.8"S e Longitude 53°37'56.0"W, situado na Rua Avenida Washington Luiz, nº 1070, Bairro 
Centro, no Município de Dionísio Cerqueira, estado de Santa Catarina,, sendo que o processo de licenciamento/DANC encontra-se disponível 
para consulta junto ao Departamento Ambiental do CONDER, localizado na Rua Oswaldo Cruz, 167, Centro, São Miguel do Oeste, SC. Este 
edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA, nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Dionísio Cerqueira, Santa Catarina, em 17 De junho De 2020.

THYAGO WANDERLAN GNOATTO GONÇALVES
Prefeito Municipal

EDERSON MIGUEL SCHNEIDER
Agente Municipal de Licenciamento Ambiental, Programa Gestão Ambiental, Prefeitura Municipal de Dionísio Cerqueira – SC

EXTRATO PREGÃO 73/2020 - PMDC
Publicação Nº 2526743

MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 73/2020
REGISTRO DE PREÇOS
O MUNICÍPIO DE DIONISIO CERQUEIRA, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Fede-
ral 8.666/93, demais alterações vigentes, Lei Federal 10.520/02, promove Processo Licitatório nº 73/2020, Edital de Pregão Nº 73/2020, 
objeto: REGISTRO DE PREÇOS para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, LIMPEZA E MANU-
TENÇÃO DE AR CONDICIONADO, REPAROS NA REDE ELETRICA, HIDRAULICA, REDE DE ESGOTO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA 
CONSERTO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E 
CULTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, E DEMAIS SETORES. Recebimento, abertura e julgamento às 09:00 
horas do dia 01/07/2020, no Setor de Compras, Contratos e Licitações da Prefeitura Municipal, Rua Santos Dumont, nº 413, Centro, Dionísio 
Cerqueira/SC. Informações complementares sobre o edital poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Dionísio Cerqueira, no endereço 
supracitado, ou através do telefone (0xx49) 3644-6700 ou site: www.dionisiocerqueira.sc.gov.br. Dionísio Cerqueira/SC. THYAGO W. G. 
GONÇALVES PREFEITO MUNICIPAL



18/06/2020 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 3174

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 311

Dona Emma

Prefeitura

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO N. 20_2020
Publicação Nº 2526918
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO N. 20_2020
Publicação Nº 2526911
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Doutor Pedrinho

Prefeitura

OITAVO TERMO ADITIVO - CONTRATO 106/2019
Publicação Nº 2526809

OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 106/2019.

Considerando-se o resultado do Processo de Pregão Presencial nº 080/2019, mediante sujeição mútua as normas constantes da Lei nº 
8.666, de 21/06/1993, e legislação pertinente, as propostas e as cláusulas do Contrato Administrativo nº 106/2019;

Considerando-se o requerimento formulado pela empresa Auto Posto Doutor Pedrinho Ltda, pleiteando, com base no item 10.3 do Edital de 
Pregão nº 080/2019, as revisões nos preços propostos no pregão;

Considerando-se a comprovação do aumento de custos dos combustíveis depois da contratação com a municipalidade, com o conseqüente 
desequilíbrio econômico-financeiro do contrato;

As partes, de um lado o MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO/SC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 79.373.775/0001-
62, com endereço na Rua Brasília, 02, Centro – Doutor Pedrinho/SC, neste ato representado pela Prefeita SIMONI MÉRCIA MESCH NONES, 
doravante denominado simplesmente MUNICÍPIO, e de outro a Empresa AUTO POSTO DOUTOR PEDRINHO LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 82.775.636/0001-70, com endereço à Rua Brasília, 403, Centro – Doutor Pedrinho - CEP: 89.126-000, dora-
vante denominada CONTRATADA, resolvem, de comum acordo, celebrar Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 106/2019, mediante 
as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Da alteração:

O valor do item (GASOLINA COMUM) passa de R$ 3,582 (três reais cinquenta e oito centavos e dois décimos de centavo) para R$ 3,812 
(três reais oitenta e um centavo e dois décimos de centavo), a contar desta data.

Parágrafo Único – O valor global estabelecido na Cláusula Primeira do Contrato Administrativo nº 106/2019, fica corrigido com a aplicação 
dos novos valores estabelecidos neste Termo Aditivo para a quantidade remanescente do combustível.

CLÁUSULA SEGUNDA – Da Ratificação:

As demais cláusulas e condições do Contrato Administrativo nº 106/2019, ficam mantidas e ratificadas.

E, por assim estarem de acordo, assinam o presente termo os representantes das partes contratantes, juntamente com as testemunhas 
abaixo.

Doutor Pedrinho, SC, em 17 de junho de 2020.

SIMONI M. M. NONES KATIA C. P. NONES
PREFEITA MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO
CONTRATANTE

SÓCIA ADMINISTRADORA
AUTO POSTO DOUTOR PEDRINHO LTDA
CONTRATADA

RONI ANDREAS MAEDA HASSLER
ASSESSOR JURÍDICO

Testemunhas:

TARCÍSIO LENZI ELAINE R. ESPÍNDOLA WOLLERT
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Entre Rios

Prefeitura

DECRETO N° 047/2020
Publicação Nº 2527323

DECRETO N. 047/2020
DE 19 DE MAIO DE 2020
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no Orçamento do Município e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ENTRE RIOS, ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do 
Município de Entre Rios e autorização contida na Lei Municipal n°.784/19 de 02 de dezembro de 2019.
DECRETA

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Município, Lei Municipal n°.784/19 de 02/12/2019, no valor de R$ 
26.735,78 (vinte e seis mil, setecentos e trinta e cinco reais e setenta e oito centavos), conforme discriminação abaixo:

Órgão: 08 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO
Unidade Orçamentária: 08.01 – SEC. DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO
Funcional: 08.244.0801.2.022 – Manut. das Ativ.Sec. Desenv.Comunitário
Despesa: 3.3.90.00 (134) – 0.0.1334 – Aplicações Diretas ........... R$ 26.735,78

Art. 2º Os recursos para a abertura do crédito adicional suplementar de que trata o artigo anterior, serão provenientes da utilização dos 
recursos decorrentes do Superávit Financeiro do exercício de 2019 - Fonte de Recursos: 1334.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito, 19 de maio de 2020.

JURANDI DELL OSBEL
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N° 055/2020
Publicação Nº 2527326

DECRETO N. 055/2020
DE 08 DE JUNHO DE 2020
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no Orçamento do Município e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ENTRE RIOS, ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do 
Município de Entre Rios e autorização contida na Lei Municipal n°.784/19 de 02 de dezembro de 2019.
DECRETA

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Município, Lei Municipal n°.784/19 de 02/12/2019, no valor de R$ 
24.000,00 (vinte e quatro mil reais), conforme discriminação abaixo:

Órgão: 03 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 03.01 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Funcional: 04.122.0402.2.004 – Man.da Secretaria de Administração
Despesa: 3.3.90.00 (136) – 0.0.1142 – Aplicações Diretas ........... R$ 20.000,00

Órgão: 03 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 03.01 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Funcional: 04.122.0402.2.004 – Man.da Secretaria de Administração
Despesa: 3.3.90.00 (138) – 0.0.1153 – Aplicações Diretas ........... R$ 3.500,00

Órgão: 12 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTËNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 12.01 – FUNDO MUN.DE ASSISTËNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0801.2.027 – Man.do Fundo Munic.de Assistência Social
Despesa: 3.3.90.00 (137) – 0.0.1152 – Aplicações Diretas ........... R$ 500,00

Art. 2º Os recursos para a abertura do crédito adicional suplementar de que trata o artigo anterior, serão provenientes da utilização dos 
recursos decorrentes do Excesso de Arrecadação - Fontes de Recursos: 1.1.42, 1.1.52 e 1.1.53.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
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Gabinete do Prefeito, 08 de junho de 2020.

JURANDI DELL OSBEL
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA N° 231/2020
Publicação Nº 2527327

Portaria nº231 de 04 de junho de 2020
CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE A SERVIDORA NANDA TANDIELI GIACOMETTI, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JURANDI DELL OSBEL, Prefeito de Entre Rios, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei 
Complementar 040/2009; e

CONSIDERANDO, atestado médico em anexo;

RESOLVE:
Artigo 1º. Conceder Licença Maternidade, conforme a Lei Complementar 040/2009, para a servidora NANDA TANDIELI GIACOMETTI, pelo 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a iniciar em 03 de junho de 2020 e terminar em 28 de novembro de 2020. Retorno em 29 de novembro 
de 2020.

Art. 2º. A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Registre e Publique-se.

Entre Rios/SC, 04 de junho de 2020.

JURANDI DELL OSBEL
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 232/2020
Publicação Nº 2527329

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Portaria nº 232 de 15 de junho de 2020.

“AUTORIZA O SR. VALMIR INÁCIO DO CARGO DE DIRETOR DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA INDÍGENA, A CONDUZIR VEÍCULOS, 
E DA OUTRAS PROVIDENCIAS”.

JURANDI DELL OSBEL, Prefeito Municipal de Entre Rios, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade 
com a legislação vigente faz saber:

Considerando, falta de Motorista para conduzir veículos;

Considerando, que o Munícipio Decretou Calamidade Pública em função de ter em nosso Município muitos casos do covid -19;

Considerando, que o reconhecimento de situação anormal, provocada pela pandemia da doença Coronavírus (COVID-19), está causando 
sérios danos à comunidade do Município de Entre Rios, exige uma fiscalização mais ampla em todo Município em especial na reserva Indí-
gena para que não entrem vendedores ambulantes;
Considerando, que a Sr. Valmir tem habilitação exigida para conduzir veículos leves;

Resolve:

Art. 1º Fica autorizado o Sr. Valmir Inácio a conduzir o veículo da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Comunitário até que haja neces-
sidade desse trabalho de fiscalização.

Art.2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Entre Rios/SC, 15 de junho de 2020.

JURANDI DELL OSBEL
Prefeito Municipal
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PORTARIA N° 233/2020
Publicação Nº 2527331

Portaria Nº 233 de 15 de junho de 2020

REVOGA NA ÍNTEGRA A PORTARIA Nº219/20120 QUE REMANEJAVA O SR. SANDRO MAGISTRALLI, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JURANDI DELL OSBEL, Prefeito Municipal de Entre Rios, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade 
com a Legislação vigente e,

RESOLVE:
Artigo 1º. Fica revogada na íntegra a Portaria nº219/2020 que remanejava o Sr. Sandro Magistralli para a Secretaria Municipal da Saúde.

Artigo 2º. A presente Portaria gera efeitos a partir desta data.

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

Entre Rios/SC, em 15 de junho de 2020.

JURANDI DELL OSBEL
Prefeito Municipal
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Erval Velho

Prefeitura

EXTRATO DE EDITAL DE PREGÃO 026/2020
Publicação Nº 2526864

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ERVAL VELHO
PODER EXECUTIVO

Processo Licitatório n° 048/2020
Edital de Pregão n° 026/2020

O Município de Erval Velho torna público que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO sob a forma PRESENCIAL a ser Processado e 
Julgado em conformidade com o Decreto Municipal n° 1386/2010 que regulou a Lei Federal nº 10.520/2002, com aplicação subsidiária da 
Lei Federal nº 8.666/93, suas respectivas alterações e demais legislações aplicáveis
Objeto: Aquisição de Material de Higiene, Limpeza, Copa e Cozinha para o exercício 2020, conforme relação, quantitativo e especificações 
constantes neste Edital e seus anexos.
Data e Horário: a abertura dos envelopes de “proposta comercial” e “documentação de habilitação” será às 09h00min do dia 01/07/2020.
Local: Setor de Compras e Licitações, situado na Prefeitura Municipal de Erval Velho, Rua Nereu Ramos, 204, Centro, Erval Velho/SC, CEP 
89613-000
O Edital na integra está disponível no site do Município: www.ervalvelho.sc.gov.br
Maiores informações podem ser obtidas das 7h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min no email: compras@ervalvelho.sc.gov.br 
ou no endereço citado.

Walter Kleber Kucher Junior
Prefeito Municipal.

mailto:compras@ervalvelho.sc.gov.br
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Flor do Sertão

Prefeitura

TERMO ADITIVO Nº. 003 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 47/2019
Publicação Nº 2526951

TERMO ADITIVO Nº. 003
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 47/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2107/2019
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL

O Município de Flor do Sertão – SC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n° 01.566.621/0001-08 com sede na 
Avenida Flor do Sertão, 696, na cidade de Flor do Sertão – SC, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Sidnei José Willinghöfer, 
brasileiro, residente e domiciliado no município de Flor do Sertão, inscrito no CPF sob o n° 503.319.819-04 e portador da Cédula de Iden-
tidade n° 1.711.118 SSP/SC, resolve, em face das propostas apresentadas no PREGÃO nº 05/2016, REGISTRAR OS PREÇOS da empresa 
PZO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 02.320.212/0001-81 estabelecida na Rua da Barra, nº. 436, 
na cidade de Flor do Sertão, neste ato representada pelo Sr. Lucas de Marco, inscrito no CPF/MF sob nº. 044.488.499-88 e Identidade nº. 
4676780, doravante denominada CONTRATADA, resolvem realizar aditivo de valor do litro de Gasolina Comum, Diesel Comum, Diesel S10 
referente ao contrato supra mencionado pelas clausulas que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
De acordo com a cláusula sexta da Ata de Registro de Preços nº. 47/2019 e fundamento legal na alínea "d", do inciso II, do artigo 65 da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 atualizada, objetivando manter o equilíbrio econômico-financeiro inicial do Registro de Preços, fica 
ajustado para maior o valor do litro de Gasolina Comum de R$ 3,95 para R$ 4,25, Diesel Comum de R$ 3,15 para R$ 3,20, e Diesel S10 de 
R$ 3,29 para R$ 3,35 baseado em pesquisa de mercado e acordado entre as partes.

CLÁUSULA SEGUNDA:

As demais cláusulas da presente Ata de Registro de Preços permaneçam inalteradas.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA VIGÊNCIA
O presente Termo passará a vigorar e produzir seus efeitos legais a partir do dia 18/06/2020.

E por estarem assim justos e de acordo, firmam o presente juntamente com duas testemunhas, em duas vias de igual teor e forma, sem 
emendas ou rasuras, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos.

Flor do Sertão – SC, aos 17 dias do mês de junho de 2020.
SIDNEI JOSÉ WILLINGHÖFER LUCAS DE MARCO
CPF: 503.319.819-04 CPF: 044.488.499-88
CONTRATANTE REPRESENTANTE DA CONTRATADA

DIOGO DE BEM LEANDRO NEUHAUS
CPF: 010.389.549-32 CPF: 015.634.579-03
TESTEMUNHA TESTEMUNHA

TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº. 029/2020
Publicação Nº 2526733

TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 29/2020
PROCESSO Nº. 2150/2019
INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO/CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº. 07/2019

Termo de credenciamento que entre si celebram o Município de Flor do Sertão e o Proponente Pedro Palinski, para prestar serviços de 
fornecimento de Cascalho.

O MUNICÍPIO DE FLOR DO SERTÃO, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 01.566.621/0001-08, com sede na Av. Flor do 
Sertão, 696, nesta cidade, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Sidnei José Willinghöfer, brasileiro, casado, , residente e 
domiciliado na Rua São Ricardo, S/N, no município de Flor do Sertão, inscrito no CPF sob o n° 503.319.819-04 e portador da Cédula de 
Identidade n° 1.711.118, doravante denominado CREDENCIANTE, e a pessoa física PEDRO PALINSKI, inscrito no CPF sob n° 460.260.109-
04 e Cédula de identidade nº. 1.493.845 residido na Linha Marmeleiro, Interior do Município de Flor do Sertão - SC, doravante denominado 
CREDENCIADA, têm justo e acordado este Termo de Credenciamento, em conformidade com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações, e mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
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I - O presente Termo de Credenciamento tem por objetivo credenciar empresas/pessoa física para Fornecimento de cargas de cascalho para 
manutenção das estradas do município durante o ano de 2020.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

I - O valor a ser pago pelo Município por carga de cascalho será de R$ 21,00 (Vinte e um reais) pela carga de caçamba grande (Truck) e R$ 
16,00 (dezesseis reais) pela carga de caçamba pequena (Toco).

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E PRAZO

I - A CREDENCIADA deverá fornecer o material na sede da mesma conforme necessidade do município, mediante apresentação de autori-
zação emitida pela prefeitura.

II - O prazo de vigência do Termo de Credenciamento começa a contar de sua assinatura até o dia 31 de dezembro de 2020, podendo ser 
renovado ou prorrogado por iguais períodos até o prazo Maximo de 60 meses, nos termos no artigo 57, Inciso II, da Lei 8.666/93, havendo 
interesse das partes.

CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA E DO PRAZO DO PAGAMENTO

I - Os materiais contratados por este Termo de Credenciamento serão pagos, de acordo com a quantidade de cargas de cascalho retirada, 
acompanhada da autorização emitida pela Prefeitura Municipal.

II - Os valores serão pagos a CREDENCIADA, junto à tesouraria do Município ou em conta corrente em nome da Credenciada.

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

I - O credenciamento caracteriza uma relação contratual de aquisição de material;

II - O CREDENCIADO deverá manter, durante a vigência deste Termo às condições de habilitação exigidas para a sua celebração;

III - Todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do serviço serão de exclusiva responsa-
bilidade da Credenciada.

IV - É vedado:

a) Não poderá fazer parte do quadro social ou de empregados da CREDENCIADA, sob pena de rescisão deste Termo, servidor público, con-
tratado sob qualquer título; ocupante de cargo eletivo ou com registro oficial de candidatura a cargo no Município CREDENCIANTE;

b) A transferência dos direitos e obrigações decorrentes desse Termo.

CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO

I - O CREDENCIANTE realizará, subsidiariamente, fiscalização dos serviços decorrentes desse Termo.

II - Fica como responsável pela fiscalização dos Serviços deste Termo de Credenciamento o Funcionário Paulo Roberto Begnini.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

I - Para contratação do objeto desta licitação os recursos previstos correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

267820025.2.029 Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-estrutura e Transportes;

Elemento 3.3.90.30.99 outros materiais de consumo

CLÁUSULA OITAVA - DA VINCULAÇÃO

I - Este Termo de Credenciamento está vinculado ao Processo nº. 2150/2019 e Inexigibilidade – Credenciamento nº. 07/2019, para todos 
os efeitos legais e jurídicos, aqueles consignados na Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

I - A rescisão deste Termo poderá se dar numa das seguintes hipóteses:

a) pela ocorrência de seu termo final;

b) por solicitação do CREDENCIADO;

c) por acordo entre as partes;
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d) unilateral, pelo CREDENCIANTE, após o devido processo legal, no caso de descumprimento de condição estabelecida no edital ou no 
Termo de Credenciamento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

I - Fica eleito o foro da Comarca de Maravilha - SC, para dirimir as dúvidas oriundas deste Termo, quando não solvidas administrativamente.

II - E, por estarem justos e acordados, assinam o presente Termo, em cinco vias de igual teor e forma.

Flor do Sertão (SC), aos 17 dias do mês de junho de 2020

SIDNEI JOSÉ WILLINGHÖFER PEDRO PALINSKI
CPF: 503.319.819-04 CPF: 460.260.109-04
CREDENCIANTE CREDENCIADO

DIOGO DE BEM LEANDRO NEUHAUS
CPF: 010.389.549-32 CPF: 015.634.579-03
TESTEMUNHA TESTEMUNHA
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Forquilhinha

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 76/PMF/2020
Publicação Nº 2527437

AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Edital Pregão Presencial Nº. 76/PMF/2020.

OBJETIVO: A presente licitação tem por objetivo a aquisição de ar condicionados, para suprir as necessidades da Secretaria de Educação 
do Município de Forquilhinha/SC.

DATA DE ABERTURA: Dia 30 de junho de 2020 às 08:00 horas.

EDITAL: Completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos de segunda a sexta-feira no Departamento de Compras do Município de 
Forquilhinha, no Paço Municipal “26 de Abril” Edifício sede da Municipalidade na Avenida 25 de julho, 3400, no horário das 07:00 as 13:00 
horas, ou por e-mail: editais@forquilhinha.sc.gov.br ou http://www.forquilhinha.sc.gov.br/

Forquilhinha, 18 de junho de 2020.

ERIKA DE LUCA TISCOSKI BACK
Pregoeira

DECRETO Nº. 066, DE 17 DE JUNHO DE 2020.
Publicação Nº 2527370

DECRETO Nº. 066, DE 17 DE JUNHO DE 2020.

DELEGA COMPETÊNCIA PARA REALIZAR MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORQUILHINHA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 51, incisos I, XXII e XXIII da 
Lei Orgânica Municipal, de 15 de novembro de 1990,

DECRETA:
Art. 1º Fica delegado ao servidor LUIZ ROGERIO MEZZARI, ocupante do cargo de Chefe do Departamento de Finanças, a competência de 
realizar a movimentação das contas bancárias da Prefeitura Municipal de Forquilhinha e dos Fundos Municipais, inclusive do Fundo Municipal 
de Saúde e da Fundação Ambiental Municipal de Forquilhinha, bem como assinar cheques e demais documentos bancários em conjunto com 
Prefeito Municipal ou outro servidor por este designado.

Art. 2º Fica delegado ao servidor LUIZ ROGERIO MEZZARI, ocupante do cargo de Chefe do Departamento de Finanças, a competência para 
autorizar as transferências financeiras da Prefeitura Municipal de Forquilhinha e dos Fundos Municipais em conjunto com Prefeito Municipal 
ou outro servidor por este designado.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 17 de junho de 2020.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 02, de 02 de janeiro de 2017.

Forquilhinha/SC, 17 de junho de 2020.

DIMAS KAMMER
Prefeito Municipal

Publicado no mural e registrado em 17 de junho de 2020.

JULIANA TAVARES
Chefe do Departamento de Governo

mailto:editais@forquilhinha.sc.gov.br
http://www.forquilhinha.sc.gov.br/
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EXTRATO DO CONTRATO 18/FMS/2020
Publicação Nº 2526522

ESTADO DE SANTA CATARINA
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO FMS Nº. 18/2020
CONTRATANTE – MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA

CONTRATADA – LAA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI
OBJETO – Constitui objeto do presente Termo Contratual o credenciamento de prestadores de serviços de assistência à saúde, por meio de 
consultas de especialidades, para o exercício de 2020. Tal assistência deverá atender a população do município de Forquilhinha, conforme 
se segue:

Especialidade Quantidade Valor unitário* Valor total

Consulta em Endocrinologia 700 R$ 100,00 R$ 70.000,00

VALOR – O valor do serviço prestado será limitado ao valor unitário de R$ 100,00 (cem reais) por consulta, e, valor global de R$ 70.000,00 
(setenta mil reais) por ano, dividido entre os credenciados.
VIGÊNCIA – O presente Termo Contratual vigorará a partir da data de sua assinatura, até dia 31 de dezembro de 2020.
DOTAÇÃO – 1701.2072.3390 (14); 1701.2063.3390.3630 (78)

FUNDAMENTO LEGAL – Lei Federal 8.666/93 e Credenciamento nº. 25/FMS/2017.

DATA DA ASSINATURA – 08 de junho de 2020.

DIMAS KAMMER
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO PMF 41/2020
Publicação Nº 2526529

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA

EXTRATO DO CONTRATO PMF Nº 41/2020

LOCATÁRIO – MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA

LOCADOR – ROSILENE VIANA

DO OBJETO - Locação de sala de alvenaria, localizada na Rua Jorge Steiner, bairro Centro, nº 44, Forquilhinha/SC, medindo aproximada-
mente 81,36m², para instalação do Conselho Tutelar do Município de Forquilhinha/SC.

VALOR – O preço da locação é de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) mensais, perfazendo um valor global de R$ 7.700,00 (sete mil e sete-
centos reais).

VIGÊNCIA – 31/12/2020

DOTAÇÃO- 1301.2025.3390 (208).

DO FUNDAMENTO LEGAL – Lei nº 8.666/93 e Dispensa de Licitação nº 69/PMF/2020.

DATA DA ASSINATURA – 05 de junho de 2020.

DIMAS KAMMER
Prefeito Municipal
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EXTRATO DO TERMO ADITIVO FMS 42/2019
Publicação Nº 2526533

EXTRATO DO TERMO ADITIVO FMS Nº 42/2019
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FMS 24/2019
CONTRATANTE – MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA

CONTRADADO – PERPETUE CLINICA DE ATENDIMENTO MÉDICO DE SANTA CATARINA LTDA. DO OBJETO – Credenciamento de prestado-
res de serviços de assistência à saúde, por meio de consultas de especialidades (Ortopedia), para o exercício de 2020.

DO PRAZO – O presente termo tem por objetivo a prorrogação da vigência do Contrato nº. 24/FMS/2019 de 31/12/2019 para 31/12/2020 
conforme artigo 57 da Lei 8.666/93.

DO FUNDAMENTO LEGAL – Art. 57 da Lei nº 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA – 03 de dezembro de 2019.
DIMAS KAMMER
Prefeito Municipal

EXTRATO DO TERMO ADITIVO PMF 58/2020
Publicação Nº 2526505

ESTADO DE SANTA CATARINA
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA

EXTRATO DO TERMO ADITIVO PMF Nº 58/2020

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMF Nº. 116/2019
CONTRATANTE – MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA

CONTRATADO – KAMILLA CONST. E TRANSP. LTDA ME

DO OBJETO – O presente contrato tem por objetivo, a contratação de empresa especializada para finalização da construção da Escola de 
Educação Básica - Jardim Eldorado, localizada na Avenida dos Papagaios, Bairro Santa Líbera, Município de Forquilhinha/SC, conforme Pro-
jeto Espaço Educativo II do Fundo Nacional de desenvolvimento da Educação - FNDE.

DO VALOR – Fica acrescido o valor de R$ 38.168,54 (trinta e oito mil cento e sessenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) ao Con-
trato nº. 116/PMF/2019.

DO FUNDAMENTO LEGAL – Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA – 16 de junho de 2020.

DIMAS KAMMER
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.435, DE 17 DE JUNHO DE 2020.
Publicação Nº 2526461

LEI Nº 2.435, DE 17 DE JUNHO DE 2020.
AUTORIZA A AQUISIÇÃO DA ÁREA DE TERRA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
Faço saber que a Câmara Municipal de Forquilhinha, Estado de Santa Catarina, APROVOU, e eu, Prefeito Municipal, no uso das atribuições 
legais que me são conferidas, SANCIONO a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir por doação uma área de terra com 1.552,00 m² dentro de uma área maior, matrícula 
9.114 do Ofício de Registro de Imóveis do Município e Comarca de Forquilhinha, de propriedade de Antenor Colonetti e Margarete Lucia 
Bortolatto Colonetti, conforme anexo desta Lei.
Parágrafo único. A aquisição do imóvel acima consignado se dará para abertura de uma rua para acesso de uma área de terra do Município 
que se encontra encravado, no Núcleo Industrial da Vila Franca, conforme anexo desta Lei.

Art. 2º Pela aquisição dos imóveis descritos no artigo 1º desta lei, a área doada será considerada como antecipação da área destinada ao 
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sistema de circulação, que dispõe o art. 53 da Lei Complementar nº 017/2011, de futuro parcelamento do solo/loteamento a ser implantado 
pelo doador.

Art. 3º O recebimento da área doada não autoriza o desmembramento das áreas remanescentes sem a destinação das demais áreas públi-
cas, conforme requisitos das leis de parcelamento de solo vigentes.

Art. 4º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Forquilhinha/SC, 17 de junho de 2020.

DIMAS KAMMER
Prefeito Municipal

Publicado no mural e registrado em 17 de junho de 2020.

JULIANA TAVARES
Chefe do Departamento de Governo
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Fraiburgo

Prefeitura

AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0014_2020  PMF
Publicação Nº 2526453

AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0014/2020 – PMF
Processo Administrativo Licitatório nº 0092/2020 – 
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO – SC
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de aeronave remotamente pilotada (ARP) modelo profissional com asa fixa e kit GNSS RTK 
para atender as necessidades do Município de Fraiburgo de mapeamento e georreferenciamento de precisão conforme especificações do 
Termo de referência ANEXO IX do edital. Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO; Recursos: Próprios Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM. 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08:00 horas do dia 19.06.2020 até as 08:00 horas do dia: 01.07.2020. ABERTURA E JULGAMENTO 
DAS PROPOSTAS: das 08:00 horas até as 10:15 horas do dia 01.07.2020. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 10:30 horas do 
dia 01.07.2020. REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília (DF). Local: www.bll.org.br. Informações e/ou cópia na íntegra deste Edital: 
Avenida Rio das Antas, n° 185. Fone (49) 3256 3001 e-mail: licita@fraiburgo.sc.gov.br. Site: www.fraiburgo.sc.gov.br. 
Fraiburgo(sc), 17 de junho de 2020.
Claudete Gheller Mathias – Prefeita Municipal

DECRETO Nº 134 - 2020
Publicação Nº 2526512

DECRETO Nº 134, DE 17 DE JUNHO DE 2020.
DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

A Prefeita Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições legais; em conformidade com a Lei 2467 de 04 de 
dezembro de 2019.
DECRETA:
Art.1º. Fica aberto crédito adicional suplementar no orçamento do Município de Fraiburgo, para o exercício de 2020, no valor de R$ 
60.000,00 (sessenta mil reais), nas seguintes dotações orçamentárias:

09.00 – Secretaria de Agropecuária e Sustentabilidade

09.01 – Secretaria de Agropecuária e Sustentabilidade

20.606.0015.2.041 – Manutenção da secretaria de Agropecuária e sustentabilidade

3.3.90.00.00 – Aplicações Diretas – Recurso 0.1.0200 (88) R$ 60.000,00

TOTAL R$ 60.000,00

Art. 2º. Os recursos necessários para atendimento ao disposto no artigo 1º deste Decreto correrão à conta da anulação das seguintes do-
tações orçamentárias:

09.00 – Secretaria de Agropecuária e Sustentabilidade

09.01 – Secretaria de Agropecuária e Sustentabilidade

20.606.0015.2.041 – Manutenção da secretaria de Agropecuária e sustentabilidade

3.1.90 – Aplicações Diretas – Recurso 0.1.0200 (85) R$ 50.000,00

3.3.93 – Aplicações Diretas Decorrente de Operações Entre Órgãos – Recurso 0.1.0200 (89) R$ 5.000,00

4.4.93 – Aplicações Diretas Decorrente de Operações Entre Órgãos – Recurso 0.1.0200 (91) R$ 5.000,00

TOTAL R$ 60.000,00

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA.
FRAIBURGO, 17 DE JUNHO 2020.
CLAUDETE GHELLER MATHIAS
Prefeita Municipal

GEORGES DOS REIS SANTOS
Secretário de Administração, Planejamento e Inovação
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O presente instrumento foi publicado no Diário Oficial dos Municípios, Edição nº 3174 e 18/06/2020, disponibilizada no endereço eletrônico 
www.diariomunicipal.sc.gov.br, com fundamento no artigo 81, da Lei Orgânica Municipal, na Lei Municipal 2034/2009 e Decreto 303/2009. 
Por ser expressão da verdade, firmo a presente.

LEI Nº 2486 - 2020
Publicação Nº 2526464

LEI Nº 2486, DE 17 DE JUNHO DE 2020. 
AUTORIZA A CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE IMÓVEL QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Prefeita Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica autorizada a Chefe do Poder Executivo a conceder, a título gratuito, direito real de uso de um terreno urbano matriculado sob nº 
6550, com a área de 10.796,14m² (dez mil, setecentos e noventa e seis metros e quatorze centímetros quadrados) à empresa Terranálises 
Laboratório de Análises Ambientais Ltda, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. João Marques Vieira nº 440, bairro Centro, na 
cidade de Fraiburgo (SC), inscrita no CNPJ sob nº 09.579.096/0001-69.
§ 1º. O imóvel cedido deverá ser utilizado exclusivamente para a ampliação das instalações da empresa.
§ 2º. O prazo da concessão do direito real de uso do imóvel previsto no caput deste artigo será de 20 (vinte) anos, podendo ser prorrogado 
por igual período, nos termos previstos no respectivo contrato de concessão. 
§ 3º. A Concessionária fluirá plenamente do imóvel para os fins estabelecidos nesta Lei e no contrato e responderá por todos os encargos 
civis, administrativos e tributários que venham incidir sobre o imóvel.
§ 4º. A Concessionária deverá utilizar o imóvel, única e exclusivamente, para os fins especificados nesta Lei e no contrato de concessão, 
sob pena de extinção.
§ 5º. É proibida a cessão ou transferência do imóvel objeto da concessão de direito real de uso a terceiros, ainda que parcialmente, salvo 
autorização escrita e expressa da Chefe do Poder Executivo Municipal;
§ 6º. A Concessionária deverá respeitar, quando da utilização do imóvel, os regulamentos e  leis, de modo a não causar qualquer dano 
ambiental na área concedida.
 
Art. 2º. Em caso de extinção da concessão de direito real de uso, reverterão ao Poder Público Municipal o domínio do imóvel, bem como as 
benfeitorias nele realizadas. 
Parágrafo único. São motivos para extinção da concessão:
I – O fim do prazo previsto;
II – A utilização do imóvel diversa da estabelecida ou descumprimento das cláusulas contratuais;
III – A cessão ou transferência a terceiros, sem prévia, escrita e expressa autorização da Chefe do Poder Executivo;
IV – Não cumprimento das obrigações assumidas junto ao Processo Administrativo nº 3106/2019;
V – Descumprimento das leis e regulamentos municipais, estaduais ou federais.

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

GABINETE DA PREFEITA
FRAIBURGO, 17 DE JUNHO DE 2020.
CLAUDETE GHELLER MATHIAS
Prefeita Municipal

GEORGES DOS REIS SANTOS
Secretário de Administração, Planejamento e Inovação

PORTARIA 08512020
Publicação Nº 2526466

PORTARIA Nº 0851, DE 17 DE JUNHO DE 2020.
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 novembro de 2016 e alterações posteriores;

Em conformidade com o Edital nº 0011 de 20 de agosto de 2019, e Contrato Administrativo e em conformidade com a comunicação interna 
nº 300/2020, da Secretaria de Saúde;

Considerando que está substituindo a servidora Franciane Gomes, que está em Licença Maternidade e fez pedido de exoneração;
Considerando a necessidade dos serviços de Odontólogo, para atender excepcional interesse público;

RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar o contrato de ELOISE NATHALIA RUSCHEL, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 077.224.779-09, contratada em 
caráter temporário na função de ODONTÓLOGO, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 01 de julho de 2020 até 31 de 
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agosto de 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
 
Fraiburgo, 17 de junho de 2020
CLAUDETE GHELLER MATHIAS
Prefeita Municipal

GEORGES DOS REIS SANTOS
Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA 08522020
Publicação Nº 2526467

 PORTARIA Nº 0852, DE 17 DE JUNHO DE 2020.
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 novembro de 2016 e alterações posteriores;

Em conformidade com o Edital nº 0011 de 20 de agosto de 2019, e Contrato Administrativo e em conformidade com a comunicação interna 
nº 301/2020, da Secretaria de Saúde;

Considerando a demanda urgente de trabalho na Secretaria de Saúde em consequência do COVID-19 para transportar os servidores para 
atendimento dos casos suspeitos;

Considerando a necessidade dos serviços de Motorista, para atender excepcional interesse público;

RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar o contrato de NORMÉLIO GILMAR DA CRUZ, brasileiro, separado, inscrito no CPF sob o n.º 558.052.059-04, contratado 
em caráter temporário na função de MOTORISTA, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 01 de julho de 2020 até 31 de 
agosto de 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
 
Fraiburgo, 17 de junho de 2020.
CLAUDETE GHELLER MATHIAS
Prefeita Municipal

GEORGES DOS REIS SANTOS
Secretário de Administração e Planejamento

PORTARIA 08532020
Publicação Nº 2526469

PORTARIA Nº 0853, DE 17 DE JUNHO DE 2020.
Amplia Carga Horária de Servidor Público Municipal.

A Prefeita Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições; e em conformidade com a comunicação interna nº 084/2020, da Secretaria 
de Agropecuária e Meio Ambiente;

Considerando que estará substituindo a servidora Janaina Eliziane Tomio, que  estará de férias no referido período;

Considerando a necessidade dos serviços de Médico Veterinário para atender excepcional interesse público;
  
RESOLVE:
Art. 1º Ampliar a carga horária de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais, da servidora GIANDRA ZANON, brasileira, solteira, inscrita 
no CPF sob o n.º 037.494.689-23, contratada em caráter temporário na função de MÉDICO VETERINÁRIO, no período de 15 de junho de 
2020 até 24 de junho de 2020.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 15 de junho de 2020, revogando-se as 
disposições em contrário.

Fraiburgo, 17 de junho de 2020.
CLAUDETE GHELLER MATHIAS
Prefeita Municipal
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GEORGES DOS REIS SANTOS
Secretário de Administração e Planejamento

RESOLUÇÃO 062020
Publicação Nº 2526454

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(CMAS) MUNICÍPIO FRAIBURGO

RESOLUÇÃO Nº 06
Dispõe sobre o Recursos Federais para execução de Ações Socioassistenciais e estruturação da rede, devido à situação de Emergência 
COVD19, para Fundo Municipal de Assistência Social de Fraiburgo.

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), no uso de suas atribuições resolve:

Art. 1º Aprovar os recursos Federais no valor de R$ 259.275,00 reais, para a execução de Ações Socioassistenciais e estruturação da rede, 
devido à situação de Emergência COVD19,

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Fraiburgo, 17 de junho de 2020.
Mônica Da Magro Perazzoli
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social.
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Frei Rogério

Prefeitura

DECRETO Nº 1116/2020 NOMEIA O CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE FREI ROGÉRIO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 2526332

DECRETO Nº 1116/2020 DE 17 DE JUNHO DE 2020.
NOMEIA O CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE FREI ROGÉRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JAIR DA SILVA RIBEIRO, Prefeito do Município de Frei Rogério, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais em conformidade 
com o Art. 87, inciso IV, da Lei Orgânica do município.

DECRETA:
Art. 1º - Fica Nomeado o Conselho Municipal do Idoso do Município de Frei Rogério com a seguinte composição:

I – Representante da Sociedade Civil:

1º Titular: Maria de Lourdes Fogaça Núcleo Celso Ramos
1º Suplente: Maria das Graças Moraes Núcleo Celso Ramos

2º Titular: Divair Alves da Rosa Frei Rogério
2º Suplente: Teresinha O. R. dos Reis Frei Rogério

3º Titular: Maria Antonelo Silveira Santa Luzia
3º Suplente: Marlene Mello Silveira Santa Luzia

4º Titular: Avanita Vaz Núcleo Tritícola
4º Suplente: Lory Marisa Porcher Núcleo Tritícola

II – Representante do Poder Público:

1°Titular: Maria Faquim Educação
1°Suplente: Sandra Marisa Andrade Educação

2°Titular: Elaine Melo Silveira Saúde
2°Suplente: Liciane Robusto Richter Saúde

3°Titular: Cristiane Faquim Rinaldi Esporte
3°Suplente: Maryane Mariot Esporte

4°Titular: Anny Kelly Reis de Souza Assistência Social
4°Suplente: Dirceia Lúcia Franz Assistência Social

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, sendo revogadas as disposições em contrário.

Frei Rogério, 17 de junho de 2020.
JAIR DA SILVA RIBEIRO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 1117/2020 NOMEIA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI ROGÉRIO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 2526336

DECRETO Nº 1117/2020 DE 17 DE JUNHO DE 2020.
NOMEIA O CONSELHO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FREI
ROGÉRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JAIR DA SILVA RIBEIRO, Prefeito do Município de Frei Rogério, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais em conformidade 
com o Art. 87, inciso IV, da Lei Orgânica do município.

DECRETA:
Art. 1º - Fica Nomeado o Conselho Municipal da Assistência Social do Município de Frei Rogério com a seguinte composição:
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I – Representante da Sociedade Civil:

1º Titular: Ana Maria Almeida da Silva Ferreira Sede São José
1º Suplente: Juliana Padilha Ribeiro Sede São José

2º Titular: Maria Antonelo Silveira Santa Luzia
2º Suplente: Miris Alves dos Reis Frei Rogério

3º Titular: Vanderleia Campagnaro Frei Rogério
3º Suplente: Mariane Campos Frei Rogério

4º Titular: Marlene Mello Ferreira Santa Luzia
4º Suplente: Bernadete da Rosa Faquim Frei Rogério

II – Representante do Poder Público:

Representantes dos Trabalhadores do SUAS
Titular: Dircéia Lúcia Franz
Suplente: Maryane Mariot

Representantes da Secretária de Educação, Cultura e Esporte
Titular: Solange Leandro de Souza
Suplente: Loraides Alline Maciel

Representantes da Secretaria de Saúde e Assistência Social
Titular: Anny Kelly Reis de Souza
Suplente: Elisane Lunkes

Representantes da Secretaria de Administração e Finanças
Titular: Luzia Seimi Takizawa
Suplente: Paulo Roberto Suzzumu Shinoda

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, sendo revogadas as disposições em contrário.

Frei Rogério, 17 de junho de 2020.
JAIR DA SILVA RIBEIRO
Prefeito Municipal
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Galvão

Prefeitura

DECRETOS 2020 - 148 A 152
Publicação Nº 2526938

DECRETO Nº 148/2020
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, NÃO ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO GERAL PROGRAMA DE 2020 E DA OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

Admir Edi Dalla Cort, Prefeito do Município de Galvão, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo 
Artigo 70, Inciso V, da Lei Orgânica do Município, de acordo com a Lei Municipal nº 929/2019 de 09/12/2019, resolve e,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto no orçamento do corrente exercício, crédito no valor de R$ 312.994,20 (trezentos e doze mil, novecentos e noventa e 
quatro reais e vinte centavos), na seguinte programação:

07.01 – Secretaria Municipal de Infraestrutura

26.782.2601 – 2.018 – 31.90.00.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte 01.0053 - R$ 162.578,12

26.782.2601 – 2.018 – 33.90.00.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte 01.0053 - R$ 150.000,00
Fonte 01.0052 - R$ 416,08

Art. 2º. Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes de excesso de arrecadação, 
evidenciado non exercício atual, no valor de R$ 312.994,20.

Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito em 10 de junho de 2020.
Admir Edi Dalla Cort
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado
Roberval Dalla Cort

DECRETO Nº 149/2020
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, NÃO ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO GERAL PROGRAMA DE 2020 E DA OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

Admir Edi Dalla Cort, Prefeito do Município de Galvão, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo 
Artigo 70, Inciso V, da Lei Orgânica do Município, de acordo com a Lei Municipal nº 929/2019 de 09/12/2019, resolve e,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto no orçamento do corrente exercício, crédito no valor de R$ 9.195,08 (nove mil, cento e noventa e cinco reais e oito 
centavos), na seguinte programação:

10.01 – Fundo Municipal de Saúde
10.301.1001 – 2.024 – 33.90.00.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte 01.0052 - R$ 9.195,08

Art. 2º. Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes de excesso de arrecadação, 
evidenciado non exercício atual, no valor de R$ 9.195,08.

Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito em 10 de junho de 2020.
Admir Edi Dalla Cort
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado
Roberval Dalla Cort
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DECRETO Nº 150/2020
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, NÃO ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO GERAL PROGRAMA DE 2020 E DA OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

Admir Edi Dalla Cort, Prefeito do Município de Galvão, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo 
Artigo 70, Inciso V, da Lei Orgânica do Município, de acordo com a Lei Municipal nº 929/2019 de 09/12/2019, resolve e,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto no orçamento do corrente exercício, crédito no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), na seguinte programação:

11.01 – Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.0801 – 2.032 – 33.90.00.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte 01.0052 - R$ 32.000,00

Art. 2º. Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes de excesso de arrecadação, 
evidenciado non exercício atual, no valor de R$ 32.000,00.

Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito em 10 de junho de 2020.

Admir Edi Dalla Cort
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado
Roberval Dalla Cort

DECRETO Nº 151/2020
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, NÃO ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO GERAL PROGRAMA DE 2020 E DA OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

Admir Edi Dalla Cort, Prefeito do Município de Galvão, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo 
Artigo 70, Inciso V, da Lei Orgânica do Município, de acordo com a Lei Municipal nº 929/2019 de 09/12/2019, resolve e,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto no orçamento do corrente exercício, crédito no valor de R$ 21.750,96 (vinte e um mil, setecentos e cinquenta reais e 
noventa e seis centavos), na seguinte programação:

10.01 – Fundo Municipal de Saúde
10.301.1001 – 2.026 – 33.90.00.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte 01.0038 - R$ 21.750,96

Art. 2º. Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes de excesso de arrecadação, 
evidenciado non exercício atual, no valor de R$ 21.750,96.

Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito em 10 de junho de 2020.

Admir Edi Dalla Cort
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado
Roberval Dalla Cort

DECRETO Nº 152/2020

DESAPROPRIA POR UTILIDADE PÚBLICA O IMÓVEL QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Admir Edi Dalla Cort, Prefeito Municipal de Galvão, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o Inciso V, do Art. 70, 
da Lei Orgânica Municipal, mais o previsto nos Artigos 2º e 5º “m” do Decreto-Lei nº 3.365, de 21/06/41, e demais legislações aplicáveis 
à espécie, e,
Considerando o interesse do município em adquirir um terreno com vistas à implantação de Área Industrial, buscando ampliar a geração 
de emprego e renda no Município de Galvão-SC, sendo que o poder público municipal atualmente não dispõe de imóveis para implantação 
desta atividade, onde a localização do imóvel que será mencionado posteriormente demonstra-se ideal para execução de tal obra;

Considerando, a prerrogativa delegada ao Chefe do Poder Executivo, emanada do Inciso XXIX, do artigo 70, da Lei Orgânica Municipal, bem 
assim a previsão legal de desapropriação por Utilidade Pública tal qual está preconizado no Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de Junho de 1941;
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Considerando, finalmente que Poder Executivo editou e publicou o Decreto nº 130/2020 de 14/05/2020, declarando de utilidade pública o 
imóvel nele transcrito, bem como sancionou a Lei Municipal nº 939/2020 de 16/06/2020, autorizando a aquisição do referido imóvel, resolve 
e,

DECRETA:
Art. 1º. Fica desapropriado, de forma ordinária e direta, por Utilidade Pública, como de fato desapropriado está, pela via amigável, o se-
guinte imóvel: Chácara nº 27, com a superfície de 19.320 m2 (dezenove mil e trezentos e vinte metros quadrados), situada no Quadro 
Urbano do Município de Galvão-SC, pertencente ao senhor João Gomes Pereira, brasileiro, inscrito no CPF nº 447.436.109-15, portador do 
RG nº 403.016 SSP/SC, imóvel este inscrito na Matrícula nº 8.243, junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Domingos.

Parágrafo Único. O imóvel ora desapropriado se destina a implantação de área industrial.

Art. 2º. O valor total da indenização, conforme laudo editado decorrente do Decreto Municipal nº 130/2020 de 14/05/2020, é de R$ 
210.000,00 (duzentos e dez mil reais).

Art. 3º. Ainda, fica declarado de caráter urgente a presente desapropriação, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/91, com a re-
dação que lhe fora dada pela Lei Federal nº 2.786/56.

Art. 4º. Tendo em vista a manifestação de concordância com o valor da indenização, determina-se a Secretaria de Administração e Gestão 
do Município que, juntamente com o proprietário do imóvel expropriado, encaminhem a lavratura da Escritura Pública por Desapropriação 
Amigável, bem assim à Contadoria do Município para que proceda ao empenhamento e pagamento do preço, deduzidos possíveis créditos 
da Fazenda Pública.

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

Gabinete do Prefeito em 17 de junho de 2020.
Admir Edi Dalla Cort
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado
Roberval Dalla Cort
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Garopaba

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO PE041/2020
Publicação Nº 2527196

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2020
PROCESSO Nº 017/2020

LICITAÇÃO COM ITENS PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E ITENS EXCLUSIVOS PARA PARTICIPAÇÃO DE ME/EPP – Atendimento ao inciso I 
do Artigo 48 da LC147/2014

O Município de Garopaba, através do Fundo Municipal de Saúde de Garopaba, torna público para conhecimento dos interessados, que re-
alizará LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, sob regime de entrega parcelada, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, através de 
sistema de Registro de Preço para aquisição de leites especiais e fraldas geriátricas, para pacientes cadastrados no sistema Único de Saúde 
da Secretaria Municipal de Saúde de Garopaba. As propostas deverão ser entregues por meio de sistema de compras eletrônicas no sítio 
http://bllcompras.org.br até as 14h00min do dia 30/06/2020. A sessão pública será realizada a partir das 14h10min do dia 30/06/2020, no 
endereço 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, 17 de junho de 2020.
Paulo Sérgio de Araujo
Prefeito Municipal

DECRETO N.º 142/2020
Publicação Nº 2527315

DECRETO N.º 142, DE 17 DE JUNHO DE 2020.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO LIMITE DE R$ 24.431,60 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO, Prefeito Municipal de Garopaba, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 49 da Lei Orgânica 
Municipal, Lei n.º 2.212 de 02/12/2019 e demais legislação vigente,

DECRETA,

Art. 1º. Fica aberto crédito adicional suplementar no limite de R$ 24.431,60 (vinte e quatro mil quatrocentos e trinta e um reais e sessenta 
centavos) no Orçamento vigente:
09.01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 24.431,60
15.451.00311.037 - Construção e Remodelação de Praças, Passeios e 
Passarelas 24.431,60

4.4.90.0.3.00.000000 - Aplicações Diretas 24.431,60

Art. 2º. Os recursos para atenderem ao artigo 1º, num limite de R$ 24.431,60 (vinte e quatro mil quatrocentos e trinta e um reais e sessenta 
centavos), 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, 17 de junho de 2020.
PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto no DOM/SC em 18/06/2020, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

HONORATO TIMÓTEO PACHECO
Secretário de Administração



18/06/2020 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 3174

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 335

DECRETO N.º 143/2020
Publicação Nº 2527316

DECRETO N.º 143, DE 17 DE JUNHO DE 2020.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO LIMITE DE R$ 11.000,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO, Prefeito Municipal de Garopaba, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 49 da Lei Orgânica 
Municipal, Lei n.º 2.212 de 02/12/2019 e demais legislação vigente,

DECRETA,
Art. 1º. Fica aberto crédito adicional suplementar no limite de R$ 11.000,00 (onze mil reais) no Orçamento vigente:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 11.000,00

07.02- FUNDO MUNIC DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA 11.000,00

12.365.00281.020 - Construção, Reforma e Ampliação de Escolas para a Educação Infantil 11.000,00

4.4.90.0.3.15.000049 - Aplicações Diretas 11.000,00

Art. 2º. Os recursos para atenderem ao artigo 1º, num limite de R$ 11.000,00 (onze 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, 17 de junho de 2020.
PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto no DOM/SC em 18/06/2020, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

HONORATO TIMÓTEO PACHECO
Secretário de Administração

EXTRATO 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 077/2019 ISRAEL GONÇALVES EIRELI
Publicação Nº 2526395

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº 077/2019 PROCESSO Nº 063/2019 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA; CONTRATADA: ISRAEL GON-
ÇALVES ME ; CNPJ Nº 17.349.871/0001-18 OBJETO: PRORROGAR O CONTRATO POR 60 DIAS E ACRÉSCIMO DE R$ 24.431,60 (VINTE 
E QUATRO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS) AO VALOR DO CONTRATO DATA DA ASSINATURA: 
28/02/2020.

EXTRATO 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 014/2017 RESAMB RECICLAGEM E LIMPEZA AMBIENTAL LTDA
Publicação Nº 2526539

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº 014/2017 PROCESSO Nº 009/2017; CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA; CONTRATADA: RESAMB 
RECICLAGEM E LIMPEZA AMBIENTAL LTDA; CNPJ SOB O Nº 07.349.957/0001-97; OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CON-
TRATO Nº 014/2017 ATÉ 31/03/2021, CONFORME OFÍCIO ENCAMINHADO PELO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, 
ANEXO A ESTE TERMO. DATA DA ASSINATURA: 31/03/2020.

LEI Nº 2.245, DE 17 DE JUNHO DE 2020
Publicação Nº 2527317

LEI Nº 2.245, DE 17 DE JUNHO DE 2020.
DECLARA COMO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL MATERIALEIMATERIAL DO MUNICÍPIO DE GAROPABA A MODALIDADE DE PESCA 
CONHECIDA COMO: "ARRASTO DE PRAIA DA TAINHA", E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO, Prefeito Municipal de Garopaba, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou 
e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica a modalidade de pesca conhecida como: "ARRASTO DE PRAIA DA TAINHA", declarada como patrimônio histórico cultural ma-
terial e imaterial do Município de Garopaba.

Art. 2º Como patrimônio histórico cultural material e imaterial, o ARRASTO DE PRAIA DA TAINHA, em todas as formas de atuação, a sua 
história e a de suas personalidades mais importantes, os pescadores, devem ser garantidas e preservadas, passando a fazer parte do Patri-
mônio Histórico e Cultural do Município.
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Art. 3º Fica instituída no âmbito do Município de Garopaba, a ser comemorada juntamente com o período de safra da espécie, durante os 
dias 1 de maio a 31 de julho de cada ano, as festividades relacionadas com o tema, manifestação de cunho religioso/ecumênica de abertura 
da "Temporada da Pesca da Tainha", entre outras manifestações que possam a surgir.

Art. 4º Fica a Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, e a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, incumbidas de difundir a exis-
tência e a importância destas práticas, nas suas oficinas de "cultura popular" e nas Escolas Públicas e Particulares por meio de matérias 
extracurriculares, a fim de manter viva essa tradição em nosso Município, através de ações, eventos, entre outras maneiras de divulgação, 
demonstrando seus valores econômicos e históricos.

Art. 5º O Executivo Municipal regulamentará a presente lei, no que for necessária a sua fiel execução, no prazo de 90 (noventa) dias, con-
tados da data de sua publicação.

Art. 6º As despesas decorrentes com a execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se ne-
cessário.

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Garopaba, 17 de junho de 2020.

PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicada a presente Lei no DOM/SC em 18/06/2020, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

HONORATO TIMÓTEO PACHECO
Secretário de Administração

PORTARIA N.º 787/2020 (REPUBLICADO POR ERRO DE DIGITAÇÃO)
Publicação Nº 2526985

PORTARIA N.º 787, DE 15 DE JUNHO DE 2020
DISPÕE SOBRE O RECONHECIMENTO EXTEMPORÂNEO DE INTERRUPÇÃO DE LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES 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 Mu-
nicipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente, observado o Processo Administrativo nº 
182/2020,

RESOLVE,
Art. 1º. Reconhecer, extemporaneamente, a interrupção de LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES (Licença sem Venci-
mentos) à servidora VIVIAN SCHRÖTER, matrícula 0428, em 02/01/1998.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos retroagem a 02/01/1998, revogadas as disposições em con-
trário.

Garopaba, 17 de Junho de 2020.
PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 18/06/2020, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

PORTARIA Nº. 710/2020.
Publicação Nº 2526145

PORTARIA N.º 710, DE 01 DE JUNHO DE 2020.
DISPÕE SOBRE DESCANSO DE FÉRIAS 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 Muni-
cipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,
Art. 1º. Formalizar a concessão do descanso de FÉRIAS, de 19 (dezenove) dias, concedidas através da Portaria n.º 609/2017 e suspensas 
através da Portaria n.º 647/2017, sem prejuízo de remuneração, nos termos do art. 108, da Lei Municipal n.º 1000/2005, à servidora tula 
souza amaral, Matrícula Funcional n.° 0085, no período de 01/06/2020 à 19/06/2020.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
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Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Garopaba, 01 de junho de 2020.
PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO
Prefeito Municipal 

PUBLIQUE-SE
E COMUNIQUE-SE
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Garuva

Prefeitura

ADITIVO CONTRATO N° 69/2019
Publicação Nº 2526445

TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 69/2019
PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 18/2002

Pelo presente Contrato Administrativo para admissão temporária de pessoal por excepcional interesse público, em obediência às normas 
prevista na Lei Complementar Municipal n°18/2002, e suas alterações posteriores, de um lado o MUNICÍPIO DE GARUVA, pessoa jurídica 
de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o n° 83.102.848/0001-59, com sede à Avenida Celso Ramos, 1614, Centro, neste ato repre-
sentado pelo Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, RODRIGO ADRIANY DAVID, brasileiro, casado, portador do RG n°. 3.207.013-6, inscrito 
no CPF sob o n°. 033.007.279-01, residente e domiciliado à Rua Eugênio Avanci, 210, Garuva/SC, no exercício de seu mandato político e 
pelo Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, Sr. MARCIO RICARDO HERPICH, brasileiro, solteiro, portador do RG 
nº 6640709, inscrito no CPF sob o nº 009.724.779-00, residente e domiciliado à Avenida Celso Ramos, 693, Centro, Garuva/SC, doravante 
denominados Contratante, e do outro, a Sra. ZENIR WISNIEWSKI FERNANDES, brasileira, casada, técnica de enfermagem, RG n° 50677109 
, CPF: 72916281991, residente e domiciliada na Rua Aguapemi, 66, Itapoa/SC, doravante denominado Contratado, a reger-se pelas seguin-
tes Cláusulas, expressamente aceitas, e pelas quais se obrigam a saber:
1. DO PRAZO: De acordo com o Memorando nº 3407/2019, justificativa apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde, que passa a fazer 
parte integrante deste aditivo, prorrogar a vigência do contrato administrativo nº 69/2019 até o dia 30/06/2020.
2. RATIFICAÇÃO: As partes ratificam as cláusulas originais do Contrato Administrativo nº 69/2019 para admissão temporária de excepcional 
interesse público, que não foram expressamente alteradas por este aditivo.
Fica eleito o Foro da Comarca de Garuva para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento. São partes integrantes do pre-
sente contrato a justificativa da necessidade de excepcional interesse público apresentada pela Secretaria Municipal de SAÚDE.
E, por concordarem com as cláusulas contratuais, firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, para todos os efeitos 
legais, na presença das testemunhas abaixo.
Garuva, 13 de fevereiro de 2020.
Município de Garuva
Rodrigo Adriany David

Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças
Marcio Ricardo Herpich

Contratado
Roland Ristow Junior
Cpf: 398.714.879-91

Adamastor Saad Benedet
Cpf: 902.318.999-04

DISTRATO N° 015/2020
Publicação Nº 2526442

DISTRATO Nº 15/2020
Termo de Distrato do Contrato Administrativo nº 27/2020, pessoa jurídica de direito público, com sede à Avenida Celso Ramos, 1614, inscrita 
no CNPJ nº 83.102.848/0001-59, neste ato representado pelo Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, RODRIGO ADRIANY DAVID, brasileiro, 
casado, portador do RG n°. 3.207.013-6, inscrito no CPF sob o n°. 033.007.279-01, residente e domiciliado à Rua Eugênio Avanci, 210, Ga-
ruva/SC, no exercício de seu mandato político e pelo Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, Sr. MARCIO RICARDO 
HERPICH, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 6640709, inscrito no CPF sob o nº 009.724.779-00, residente e domiciliado à Avenida Celso 
Ramos, 693, Centro, Garuva/SC, doravante denominados Distratante, e do outro a Sra CLENIANE DEODORO LEITE AMARAL, casada, RG 
nº 84708747, CPF: 04504035995, residente e domiciliada na Rua Eugenio Avanci, 1188, Garuva/SC, a reger-se pelas seguintes Cláusulas, 
expressamente aceitas, e pelas quais se obrigam a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA
Fica distratado o contrato nº 27/2020, cujo objeto era a prestação de serviços como PROFESSOR NIVEL II, nos termos da Cláusula Sétima 
do contrato celebrado entre as partes, datado em 29/01/2020.

CLÁUSULA SEGUNDA
Com a celebração de presente ato, ficam distratadas as obrigações de ambas as partes contraídas no Contrato Temporário Nº 27/2020.
E, por estarem de pleno acordo firmam o presente Termo de Distrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas 
abaixo:

E, por estarem firmados.
Garuva, 14 de junho de 2020.
Município de Garuva
Rodrigo Adriany David - Prefeito

Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças
Marcio Ricardo Herpich

Distratado
Monise Nagel Moreira da Silva
Cpf: 025.518.569-30

Adamastor Saad Benedet
Cpf: 902.318.999-04
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Gaspar

Prefeitura

AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2020
Publicação Nº 2526770

MUNICÍPIO DE GASPAR/SC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114/2020
AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2020
OBJETO: Contratação de Empresa para prestação de Serviços de Coleta e Análises Laboratoriais para as Estações de Tratamento de Água 
(ETA’S) e Estações de Tratamento de Esgoto (ETE’S) do Município de Gaspar/SC - REPETIÇÃO.
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: A partir das 08h00min do dia 19/06/2020.
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: Às 09h00min do dia 30/06/2020.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Às 09h30min do dia 30/06/2020.
LOCAL Portal de Licitações Compras BR, no endereço eletrônico www.comprasbr.com.br. Íntegra do Edital nos sites: www.gaspar.sc.gov.br 
e www.comprasbr.com.br.

Gaspar (SC), 17/06/2020.
CLEVERTON JOÃO BATISTA
Diretor-Presidente do Serviço Autônomo
Municipal de Água e Esgoto (SAMAE) - INTERINO

DECRETO Nº 9.364, DE 20 DE ABRIL DE 2020.
Publicação Nº 2526949

DECRETO Nº 9.364, DE 20 DE ABRIL DE 2020.

DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE GASPAR.

KLEBER EDSON WAN-DALL, Prefeito do Município de Gaspar, no uso das atribuições que lhe confere o art. 72, inciso IV, da Lei Orgânica do 
Município, e
CONSIDERANDO que o transporte público coletivo urbano de passageiros caracteriza-se como serviço de natureza essencial, nos termos 
do inciso V do art. 30 da Constituição Federal de 1988 e do inciso V do art. 10 da Lei Federal nº 7.783, de 28 de junho de 1989, sendo 
inadmissível a sua descontinuidade, cabendo ao Poder Concedente garantir a efetividade de sua prestação;
CONSIDERANDO que o transporte público coletivo é considerado direito social, nos termos do art. 6º da Constituição Federal de 1988, 
introduzido pela Emenda Constitucional nº 90 de 25 de setembro de 2015;
CONSIDERANDO que é dever do Estado, em obediência aos princípios da legalidade e da impessoalidade, assegurar a adequada prestação 
do serviço, em condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade e cortesia na sua prestação, obje-
tivando resguardar o interesse público;
CONSIDERANDO que a ausência de transporte público alija a população dos meios básicos de subsistência, como o acesso ao trabalho, 
às unidades de atendimento médico, o acesso a educação, ao comércio, a alimentação e, em última análise, ao próprio convívio social e a 
tantos outros direitos, bens e serviços que demandam o deslocamento das pessoas para o seu exercício e fruição;
CONSIDERANDO que a latente paralisação dos serviços de transporte coletivo municipal implicaria em profundo impacto contra direito so-
cial constitucionalmente protegido, e que as consequências disto, acarretariam em sério prejuízo a todos os munícipes que dependem do 
transporte coletivo municipal;
CONSIDERANDO que o procedimento licitatório na modalidade Concorrência Pública n.º 05/2019, que possuía por objeto a Concessão para 
exploração do serviço público de transporte coletivo urbano no Município de Gaspar/SC, restou deserto;
CONSIDERANDO que devido às complexidades inerentes à composição do novo processo licitatório, as exigências legais, solicitações de 
adequações do processo, estudos e levantamentos técnico-econômicos, instruções normativas, sobretudo com a decretada Situação de 
Emergência no Município de Gaspar, para enfrentamento da pandemia decorrente do Coronavírus (COVID-19) através do Decreto n.º 9.316, 
de 24 de março de 2020, se torna inviável que se dê em prazo hábil, capaz de suprir as necessidades dos munícipes;
CONSIDERANDO que, apesar das diligências adotadas pelo Município nos últimos meses, por ora a situação emergencial se mantém;
CONSIDERANDO que compete ao Poder Público neutralizar quaisquer ameaças à prestação regular, tendo por objetivo central assegurar a 
sua adequada continuidade em ordem a obviar situações de indesejável transtorno social,

DECRETA:
Art. 1º Fica declarada Situação de Emergência, no sistema público de transporte coletivo de passageiros do Município de Gaspar.

Art. 2º De acordo com o inciso IV do art. 24 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e considerando a urgência da situação vi-
gente, ficam dispensados de licitação os contratos de prestação de serviços necessários às atividades de resposta a situação emergencial.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 20 de abril de 2020, ficando extinta a si-
tuação assim que iniciar a vigência do Contrato de Concessão para exploração do serviço público de transporte coletivo urbano no Município 
de Gaspar, em consonância ao princípio da continuidade do serviço público.

http://www.gaspar.sc.gov.br
http://www.comprasbr.com.br
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Gaspar, em 20 de abril de 2020.
KLEBER EDSON WAN-DALL
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 9.391, DE 28 DE MAIO DE 2020.
Publicação Nº 2526944

DECRETO Nº 9.391, DE 28 DE MAIO DE 2020.
DISPENSA, A PEDIDO, MEMBRO DA ATUAÇÃO NA COMISSÃO INTERVENTORA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO.

KLEBER EDSON WAN-DALL, Prefeito do Município de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere 
o artigo 72 da Lei Orgânica do Município de Gaspar,

DECRETA:
Art. 1º Fica dispensado, a pedido, a partir de 01º de junho de 2020, LUIZ RICARDO SCHMITT, inscrito no CPF sob o nº 089.917.629-13, da 
atuação como membro da comissão Interventora do Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

Art. 2º Em decorrência da dispensa referida no artigo anterior, fica alterada a Composição da Comissão Interventora do Hospital Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro prevista no artigo 5º do Decreto nº 8.427, de 22 de outubro de 2018, o qual passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 5º [...]
[...]
I - Arnaldo Gonçalves Munhoz Junior – CPF: 030.087.699-85;
II - Francieli Zanatta Daniel – CPF: 029.345.841-35;
III - Janice Cristina Eleotério – CPF: 988.336.779-15;
IV – Ramires dos Santos – CPF: 041.095.839-50;
V - Ricardo Alexandre Freitas – CPF: 620.889.049-72;”

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 01º de junho de 2020.

Gaspar, 28 de maio de 2019.
KLEBER EDSON WAN-DALL
Prefeito do Município de Gaspar

DECRETO Nº 9.404, DE 08 DE JUNHO DE 2020.
Publicação Nº 2527005

DECRETO Nº 9.404, DE 08 DE JUNHO DE 2020.
EXONERA SANTIAGO MARTIN NAVIA DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE GESTÃO PÚBLICA.

KLEBER EDSON WAN-DALL, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72 
da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:
Art. 1º Fica exonerado, a partir de 15 de junho de 2020, o servidor SANTIAGO MARTIN NAVIA, inscrito no CPF sob o nº 004.713.659-63, 
do cargo em comissão de Assessor de Gestão Pública, da Secretaria Municipal da Fazenda e Gestão Administrativa, ref. 64, com 40 horas 
semanais, o qual foi nomeado pelo Decreto nº 9.348, de 14 de abril de 2020.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 15 de junho de 2020.

Gaspar, 08 de junho de 2020.
KLEBER EDSON WAN-DALL
Prefeito do Município de Gaspar

DECRETO Nº 9.410, DE 12 DE JUNHO DE 2020.
Publicação Nº 2527024

DECRETO Nº 9.410, DE 12 DE JUNHO DE 2020.
DESIGNA SERVIDOR PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA.

KLEBER EDSON WAN-DALL, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo 
artigo 72, inciso IV da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:
Art. 1º Fica designado, a partir de 09 de junho de 2020, nos termos do artigo 24 e seguintes da Lei Complementar nº 80, de 02 de agosto 
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de 2017, o servidor efetivo EDUARDO FERNANDES DA ROCHA SANTOS, inscrito no CPF sob o nº 504.945.627-49, para o exercício de função 
gratificada de Supervisor de Cobrança, nível I, da Secretaria Municipal da Fazenda e Gestão Administrativa.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 09 de junho de 2020.

Gaspar, 12 de junho de 2020.
KLEBER EDSON WAN-DALL
Prefeito do Município de Gaspar

DECRETO Nº 9.411, DE 12 DE JUNHO DE 2020.
Publicação Nº 2527015

DECRETO Nº 9.411, DE 12 DE JUNHO DE 2020.
NOMEIA EM SUBSTITUIÇÃO, MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO E DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES 
E LAZER.

KLEBER EDSON WAN-DALL, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o 
artigo 72 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:
Art. 1º Nomeia em substituição, para integrar o Conselho Deliberativo da Fundação Municipal de Esportes e Lazer do município de Gaspar, 
RONI JEAN MULLER como membro titular, em substituição ao membro Jorge Luiz Prucínio Pereira; DENIS EDUARDO ESTEVÃO como mem-
bro suplente, em substituição ao membro Ernesto Hostin; PAULO ROBERTO WAISMANN como membro titular, em substituição ao membro 
Claudio Roberto Avila; e CLAUDIO ROBERTO AVILA como membro suplente, em substituição ao membro Denis Eduardo Estevão.

Art. 2º Em razão das nomeações mencionadas no artigo 1º deste Decreto, os incisos I e V do artigo 1º, do Decreto n.º 8.954/2019, passam 
a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º [...]
I - membro titular Roni Jean Muller e suplente Denis Eduardo Estevão;
[...]
V - membro titular Paulo Roberto Waismann e suplente Claudio Roberto Avila.

Art. 3º Nomeia em substituição, para integrar o Conselho Fiscal da Fundação Municipal de Esportes e Lazer do município de Gaspar, DANILO 
BROCKVELD como membro suplente em substituição ao membro Wellington Vilvert.

Art. 4º Em razão da nomeação mencionada no artigo 3º deste Decreto, o inciso I do artigo 2º do Decreto n.º 8.954/2019, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

Art. 2º [...]
I - membro titular Jeferson Debus e suplente Danielo Brockveld;

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

Gaspar, 12 de junho de 2020.
KLEBER EDSON WAN-DALL
Prefeito do Município de Gaspar

DECRETO Nº 9.412, DE 12 DE JUNHO DE 2020.
Publicação Nº 2526947

DECRETO Nº 9.412, DE 12 DE JUNHO DE 2020.
FIXA O VALOR DA TARIFA PARA O TRANSPORTE COLETIVO NO MUNICÍPIO DE GASPAR.

KLEBER EDSON WAN-DALL, Prefeito do Município de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhes confere o artigo 
11, inciso III, e artigo 72, incisos IV e XX, da Lei Orgânica do Município, e com fundamento na Lei Complementar nº 04, de 25 de fevereiro 
de 2002, e na Lei nº 2.205, de 24 de abril de 2002, e
CONSIDERANDO o Decreto n° 9.364, de 20 de abril de 2020, que declara situação de emergência no serviço de transporte público coletivo 
de passageiros do Município de Gaspar,

DECRETA:
Art. 1º Fica fixada a tarifa comum para o transporte coletivo no Município de Gaspar, na forma de crédito em cartão eletrônico, no valor de 
R$ 4,30 (quatro reais e trinta centavos), a partir da 00h00min do dia 22 de junho de 2020.

Art. 2º Fica fixada a tarifa embarcada para o transporte coletivo no Município de Gaspar, na forma de pagamento em dinheiro no momento 
do acesso ao serviço pelo usuário, no valor de R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos), a partir da 00h00min do dia 22 de junho de 
2020.

https://leismunicipais.com.br/lei-organica-gaspar-sc
https://leismunicipais.com.br/a/sc/g/gaspar/lei-ordinaria/2002/0/4/lei-ordinaria-n-4-2002-este-ato-ainda-nao-esta-disponivel-no-sistema
https://leismunicipais.com.br/a/sc/g/gaspar/lei-ordinaria/2002/220/2205/lei-ordinaria-n-2205-2002-autoriza-o-poder-executivo-a-conceder-a-particulares-a-exploracao-dos-servicos-publicos-de-transporte-coletivo-no-ambito-do-municipio-de-gaspar
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Art. 3º Fica revogado o Decreto nº 8.693, de 29 de março de 2019.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gaspar, 12 de junho de 2020.
KLEBER EDSON WAN-DALL
Prefeito Municipal de Gaspar

DECRETO Nº 9.413, DE 16 DE JUNHO DE 2020.
Publicação Nº 2526998

DECRETO Nº 9.413, DE 16 DE JUNHO DE 2020.
EXONERA JOSE AUGUSTO ZIMMERMANN DO CARGO EM COMISSÃO DE COORDENADOR DE SERVIÇOS.

KLEBER EDSON WAN-DALL, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72 
da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:
Art. 1º Fica exonerado, a partir de 17 de junho de 2020, JOSE AUGUSTO ZIMMERMANN, inscrito no CPF sob o nº 083.392.039-16, do cargo 
em comissão de Coordenador de Serviços, da Secretaria Municipal de Agricultura e Aquicultura, ref. 33, com 40 horas semanais, o qual foi 
nomeado pelo Decreto nº 8.664, de 11 de março de 2019.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 17 de junho de 2020.

Gaspar, 16 de junho de 2020.
KLEBER EDSON WAN-DALL
Prefeito do Município de Gaspar

DECRETO Nº 9.414, DE 16 DE JUNHO DE 2020.
Publicação Nº 2526992

DECRETO Nº 9.414, DE 16 DE JUNHO DE 2020.
PRORROGA, EM CARÁTER EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO, O MANDATO DOS MEMBROS CONSELHEIROS NÃO GOVERNAMENTAIS E DA 
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, QUE ESPECÍFICA.

KLEBER EDSON WAN-DALL, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72 
da Lei Orgânica do Município,
Considerando o teor dos Decretos Municipais de nº 9.311, de 19 de março de 2020, nº 9.316, de 24 de março de 2020 e nº 9.318, de 31 
de março de 2020, os quais estabelecem providências para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do Coronavírus (COVID-19) e declaram Situação de Emergência no Município de Gaspar;
Considerando a prorrogação, por tempo indeterminado, da assembleia de escolha dos conselheiros não governamentais que irão compor 
o Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS – Biênio 2020/2022, programada para o dia 24/04/2020 e cancelada em virtude da 
Pandemia do Coronavírus (COVID-19);
Considerando a Lei Complementar Municipal n.º 62, de 10 de agosto de 2015, que dispõe sobre o Conselho Municipal da Assistência Social 
e dá outras providências;
Considerando a Lei Complementar Municipal n.º 131, de 28 de maio de 2020, que acrescenta dispositivo na Lei supracitada, mormente 
estabelecendo a possibilidade de prorrogação do mandato dos membros do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em virtude 
de Decretação de Situação de Emergência ou Calamidade Pública no Município de Gaspar,

DECRETA:
Art. 1º Fica prorrogado, em caráter excepcional e temporário, com prazo máximo de até 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 02 de maio 
de 2020, prorrogável por igual período caso a excepcionalidade assim o exigir, o mandato dos membros conselheiros não governamentais 
e da presidente do Conselho Municipal De Assistência Social – CMAS, abaixo especificados:

I. MARIA ELÍGIA KRAUSS – Membro Titular, Representante dos Usuários da Assistência Social;
II. JOSÉ DA SILVA BONIN – Membro Suplente, Representante dos Usuários da Assistência Social;
III. VICENTE DE PAULA SOUZA – Membro Titular, Representante da Conferência Vicentina;
IV. LAIDE DAVID VITORINO – Membro Suplente, Representante da Conferência Vicentina;
V. ALEXANDRA ZANCANELLA PEREIRA – Membro Titular, Representante da APAE de Gaspar;
VI. JULIANA MENEZES LAPA – Presidente.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 02 de maio de 2020.

Gaspar, 16 de junho de 2020.
KLEBER EDSON WAN-DALL
Prefeito Municipal de Gaspar
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02, DE 17 DE JUNHO DE 2020.
Publicação Nº 2526939

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02, DE 17 DE JUNHO DE 2020.
NORMATIZA MEDIDAS DE PREVENÇÃO DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE GASPAR

A Secretaria Municipal de Saúde de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Complementar Mu-
nicipal n° 80, de 2 de agosto de 2017, especialmente no artigo 17, através da Diretoria de Vigilância em Saúde, e
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de 
janeiro de 2020, em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19);
Considerando a necessidade de atender as recomendações da Organização Mundial da Saúde, para prevenir a propagação do coronavírus 
(COVID-19);
Considerando a Portaria n° 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde/Gabinete do Ministro, que Declara Emergência em Saúde 
Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV);
Considerando as recomendações da Organização Mundial da Saúde, divulgadas em 27 de fevereiro de 2020, para prevenir a propagação do 
coronavírus (COVID-19) no ambiente de trabalho;
Considerando que na data de 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou que o coronavírus (COVID-19) é uma pan-
demia;
Considerando que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à 
saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença no Estado de Santa Catarina, conforme preconiza Decreto Estadual n° 525, de 23 
de março de 2020;
Considerando o pedido da Organização Mundial da Saúde para que os países redobrem o comprometimento contra a pandemia do corona-
vírus (COVID-19);
Considerando a Portaria SES n° 235, de 8 de abril de 2020, que estabelece as orientações gerais para aqueles serviços que passam a reto-
mada gradual do trabalho;
Considerando o Decreto SES n° 630, de 1 de junho de 2020, que altera o Decreto nº 562, de 17 de abril de 2020, que declara estado de 
calamidade pública em todo o território catarinense, nos termos do COBRADE nº 1.5.1.1.0 - doenças infecciosas virais, para fins de enfren-
tamento à COVID-19, e estabelece outras providências;

RESOLVE:
Art. 1° O Serviço de Vigilância em Saúde, através da Secretaria Municipal de Saúde, mediante a deliberação da circulação de veículos de 
transporte coletivo urbano municipal e intermunicipal de passageiros a partir da data de 08 de junho de 2020, DETERMINA as seguintes 
providências:
I _ Ocupação inicial em 60% da capacidade do veículo;
II _ Todos os veículos com dispenser de álcool gel;
III _ Ventilação forçada e janelas abertas;
IV _ Uso obrigatório e continuado da máscara;
V _ Os veículos deverão ter em seu interior cartazes informativos com a ocupação permitida e o meio de informação para denúncias e 
ouvidoria;
VI _ Higienização dos ônibus ao longo do dia e nas garagens com álcool nas formas líquido e em gel a 70%, ou hipoclorito de sódio ou 
quaternários de amônio. Bem como limpeza com água e sabão, a qual é eficiente para a descontaminação do coronavírus;
Art. 2° A fiscalização das medidas supracitadas será feita pela Diretoria Geral de Trânsito, através do Ditran e Diretoria de Vigilância em 
Saúde, através da Vigilância Sanitária, as quais poderão requisitar o pessoal que se fizer necessário, sem prejuízo da atuação de outros 
órgãos com competência fiscalizatória específica.
Art. 3° Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Gaspar, 17 de junho de 2020.
JICÉLI PETRÓ
Diretora Geral de Vigilância em Saúde

ARNALDO GONÇALVES MUNHOZ JUNIOR
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 6.339, DE 10 DE JUNHO DE 2020.
Publicação Nº 2526988

PORTARIA Nº 6.339, DE 10 DE JUNHO DE 2020.
PRORROGA O PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINAR EM RELAÇÃO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 08/2019, INSTAURADO PARA APURAR A RESPONSABILIDA-
DE DO SERVIDOR P. J. Q. J.

KLEBER EDSON WAN-DALL, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferi-
das pela Lei Orgânica do Município, e atendendo ao pedido formulado pela Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo 
Disciplinar através do memorando n. 13/2020 – PAD nº 08/2019,

RESOLVE:
Art. 1o Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias, a partir de 1° de julho de 2020, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão Permanente 
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de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar em relação ao Processo Administrativo Disciplinar nº 08/2019, instaurado para apurar 
a responsabilidade do servidor P. J. Q. J.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gaspar, 10 de junho de 2020.
KLEBER EDSON WAN-DALL
Prefeito Municipal de Gaspar

RESOLUÇÃO Nº 025, DE 16 DE JUNHO DE 2020.
Publicação Nº 2526905

RESOLUÇÃO Nº 025, DE 16 DE JUNHO DE 2020.

OBJETO: DEFINE AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE LAR MARIA DE NAZARÉ

O Conselho Municipal de Educação de Gaspar, no uso de suas atribuições, e com fulcro na Lei Municipal nº 1.768, de 12 de dezembro de 
1997, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Ensino, na Resolução nº 1/99, de 26 de outubro de 2006, que fixa normas para Educação 
Infantil no âmbito do Sistema Municipal de Educação de Gaspar, em especial no Capítulo I, e no Regimento Interno do COMED, artigo 4º, 
inciso V, alínea “a”, e

Considerando a reunião extraordinária do Conselho Municipal de Educação de Gaspar realizada em 16 de junho 2020, atendendo ao Ofício 
n.º 01/2020 da Creche Lar Maria de Nazaré, o qual solicita autorização para o funcionamento da Creche com sede na Rua José Honorato 
Muller, n.º 400, Coloninha, Gaspar/SC, 89110-170,

RESOLVE:
Art. 1º- Fica aprovada, na íntegra, a solicitação para o funcionamento da Creche Lar Maria de Nazaré, considerando que esta é destinada 
ao atendimento de crianças da Educação Infantil, crianças de quatro meses a seis anos.

Parágrafo único. O horário de atendimento da Creche será das 4h30min às 22h15min, de segunda à sexta-feira, respeitando a particulari-
dade de cada turma e de acordo com o calendário da Secretaria Municipal de Educação de Gaspar.

Art. 2º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 16 de junho de 2020.

Gaspar, 16 de junho de 2020.
ELIANE HOEPERS ALVES
Presidente do Conselho Municipal de Educação

TERMO DE CONVÊNIO N.º 02/2020.
Publicação Nº 2526978

TERMO DE CONVÊNIO N.º 02/2020.
TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO E O MUNICÍPIO DE GASPAR/SC.

O MUNICÍPIO DE GASPAR, pessoa jurídica de direito público, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n.º 83.102.244/0001-
02, com sede na Rua Coronel Aristiliano Ramos, n.º 435, Centro, Gaspar, Santa Catarina, CEP 89.110-900, representado neste ato por seu 
Prefeito Municipal, o Senhor KLEBER EDSON WAN-DALL, inscrito no CPF sob nº 028.823.189-95, e a entidade HOSPITAL NOSSA SENHORA 
DO PERPÉTUO SOCORRO, inscrita no CNPJ sob nº 84.045.830/0001-25, com sede na Rua José Krauss, n.º 97, Bairro Sete de Setembro, 
CEP nº 89114-878, Gaspar, Santa Catarina, representada por seu Diretor Administrativo, CLAUDIO MARMENTINI, inscrito no CPF nº 
656.454.809-53,

Considerando que o Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos, nos termos da Portaria 
Federal n.º 590, de 11 de maio de 2018, com objetivo de oferecer assistência médica, tanto curativa como preventiva;

Considerando o interesse dos conveniados em melhorar a eficiência, o desenvolvimento e a qualidade das atividades voltadas aos muníci-
pes, celebram o presente Termo de Convênio, de acordo com as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA FUNDAMENTAÇÃO
O objeto do presente convênio consiste na cooperação operacional do MUNICÍPIO ao HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCOR-
RO, através de cessão de servidores efetivos do Quadro Funcional, sem ônus para a cessionária, para prestação de serviços de promoção 
da saúde das pessoas que frequentam a entidade.

Parágrafo único. O presente convênio tem amparo no art. 6°, do Decreto Municipal n.º 8.427, de 22 de outubro de 2018, que decreta a 
intervenção municipal e possibilita a requisição de serviços, assim como pelas disposições expressas na Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho 
de 1993.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SEDE E LOCAL DE ATENDIMENTO
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A disponibilização dos servidores é exclusivamente para atuação na sede do HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO do 
Município de Gaspar (SC).

Parágrafo Único. A Disponibilização dos servidores será formalizada através de ato do Prefeito.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES

São atribuições do MUNICÍPIO:

I - definir os servidores efetivos que serão colocados á disposição do HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO para desem-
penho dos serviços descritos na Cláusula Primeira deste convênio;

II - arcar com o ônus da remuneração e seus respectivos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários dos servidores cedidos através 
deste convênio;

III - orientar os servidores para que mantenham sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer 
assunto de interesse dos convenentes ou de terceiro que tomarem conhecimento;

IV - publicar no Diário Oficial do Município a minuta do presente convênio; e

V - fiscalizar o cumprimento pelo HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO, da finalidade a que se destina este convênio.

São atribuições do HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO:

I - receber, instrumentalizar, preparar e dar todas as condições de trabalho aos servidores do MUNICÍPIO postos à sua disposição, objeti-
vando o fiel exercício da atividade para o qual foram designados;

II - controlar o ponto dos servidores cedidos pelo MUNICÍPIO ao HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO respeitando o mês 
comercial, remetendo os referidos documentos à Diretoria de Pessoal da Prefeitura, quando solicitado;

III - apresentar relatório mensal sobre as atividades desenvolvidas pelos servidores cedidos, quando da solicitação pelo MUNICÍPIO; e

IV - devolver os servidores à origem sempre que estes se mostrarem inadequados ao trabalho para o qual foram designados.

Parágrafo único. Os servidores colocados à disposição pelo MUNICÍPIO no HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO de Gaspar 
não terão qualquer vínculo empregatício com a entidade.

CLÁUSULA QUARTA - DO HORÁRIO DE TRABALHO

Os servidores cedidos deverão respeitar o horário de expediente e as regras de funcionamento estabelecidas pelo HOSPITAL NOSSA SENHO-
RA DO PERPÉTUO SOCORRO, respeitado o limite de carga horária definido para o seu cargo efetivo no MUNICÍPIO.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO

O prazo previsto para a vigência do presente convênio será de até 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser 
prorrogado mediante manifestação de interesse recíproco.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO

O presente Convênio poderá ser rescindido pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas, ou por interesse da administração, me-
diante comunicação escrita com o prazo não inferior a 60 (sessenta) dias.

CLAUSULA SÉTIMA– DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Gaspar/SC, para dirimir as questões decorrentes da execução do presente convênio.

E assim por estarem acordes, assinam as partes o presente Convênio, juntamente com as testemunhas abaixo nomeadas.

Gaspar, 08 de junho de 2020.
KLEBER EDSON WAN-DALL    CLAUDIO MARMENTINI
Prefeito Municipal     Diretor administrativo

TESTEMUNHAS:

Nome:       Nome:
CPF:       CPF:
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Governador Celso Ramos

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL RP 54/2020
Publicação Nº 2527012

AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS COMUNICA AOS INTERESSADOS QUE REALIZARÁ A LICITAÇÃO NA FORMA ABAIXO:

PREGÃO PRESENCIAL 54/2020
O Município de Governador Celso Ramos/SC torna público que realizará licitação, tipo Menor Preço.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS 
DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC INCLUINDO A SECRETARIA DA SAÚDE.

DATA DA ENTREGA DOS ENVELOPES: 29/06/2020 até às
14h00min.
DATA DE ABERTURA DA REUNIÃO PÚBLICA: 29/06/2020 ás 14h30min.

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, 17 de junho de 2020.
Paulo Henrique Silveira de Souza
Secretário de Administração

DECRETO 072 2020 - COVID - 19 REVOGA DECRETO 069 2020
Publicação Nº 2527064

DECRETO Nº 72 DE 17 DE JUNHO DE 2020.
Dispõe sobre a revogação decreto 069/2020 que alterou o artigo 1º do Decreto 52/2020 que alterou o art. 2º do Decreto nº 037 de 08 de 
abril de 2020 e dá outras providências.

JULIANO DUARTE CAMPOS, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica 
e demais legislações aplicáveis,
CONSIDERANDO que, no dia 11 de março deste ano, a Organização Mundial da Saúde como pandemia de Covid-19 a infecção humana 
provocada pelo novo coronavírus;
CONSIDERANDO que a economia dos Estados está sendo diretamente afetada pela suspensão de grande parte das atividades econômicas, 
causando reflexos na arrecadação;
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019.
DECRETA:
Art. 1º - Fica revogado o decreto 069/2020 que alterou o artigo 1º do Decreto 52/2020 que alterou o art. 2º do Decreto nº 037 de 08 de 
abril de 2020, o qual passará a ter a seguinte redação:

Decreto nº 037/2020
Artigo 2º - Ficam Suspensos os pagamentos de abono pecuniários de férias e licenças-prêmio por prazo indeterminado.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se. Publique-se. E dê-se ciência.

Governador Celso Ramos, Santa Catarina, em 17 de junho de 2020.
JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Municipal

DECRETO 073 2020 - REGISTRO FREQUÊNCIA
Publicação Nº 2527066

DECRETO Nº 73 DE 17 DE JUNHO DE 2020.
FACULTA REGISTRO DE FREQUÊNCIA DE SERVIDORES QUE MENCIONA, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

JULIANO DUARTE CAMPOS, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no 
art. 174 da Lei Complementar n. 1.085, de 01 de abril de 2019,

Resolve:

http://www.governadorcelsoramos.sc.gov.br/
http://www.governadorcelsoramos.sc.gov.br/
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Art. 1º - Dispensar do registro de frequência os servidores do quadro de pessoal da Fundação do Meio Ambiente de Governador Celso Ra-
mos – FAMGOV, em virtude das atribuições que desempenham, conforme abaixo:
Matrícula Nome Cargo
013 DALMIRO LOBO FILHO PRESIDENTE
015 IVAN CARLOS DA ROCHA ASSESSOR JURÍDICO

Art. 2º - Ficam os servidores dispensados do registro de frequência sujeitando-se a apresentar, quando solicitado por seu chefe imediato, 
relatório com a descrição detalhada das atividades desempenhadas.

Registra-se. Publica-se. Dê-se ciência.
Governador Celso Ramos, 17 de junho de 2020.
JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Municipal

EDITAL PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 012 2010 - SEC
Publicação Nº 2527135

 Prefeitura Municipal de Governador Celso Ramos
Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento
Rodovia SC 410– KM 12– Calheiros
Fone/Fax (48) 30397598
CNPJ: 08.857.731/0001-60

Edital de processo seletivo simplificado nº 012/2020.

Juliano Duarte Campos, Prefeito do Município de Governador Celso Ramos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e 
considerando o disposto no inciso IX do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, considerando o pedido formu-
lado pela Secretaria de Saúde objetivando a contratação emergencial e excepcional de preenchimento dos cargos vacantes, em função da 
necessidade do interesse público voltado para o atendimento à população carente, bem como, considerando a necessidade de completar o 
quadro dos funcionários, e ainda, mediante as informações prestadas pela Diretoria de Recursos Humanos, é que verificado no cadastro de 
reserva do último concurso público não existem candidatos aprovados a serem chamados, diante da emergência e não havendo tempo hábil 
para a conclusão de um Futuro Concurso Público, o retardamento nas contratações inviabilizaria os atendimentos desta Municipalidade. 
Diante disso vem tornar público pelo presente edital às normas para realização do processo seletivo simplificado objetivando admissão ime-
diata de profissionais em caráter temporário, para atender as necessidades excepcionais e de caráter de urgência da mencionada secretaria.

1 - DAS VAGAS
CARGO VAGAS VENCIMENTO CARGA HORÁRIA
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS)
Área 06
Canto dos Ganchos

02 + Cadastro Reserva R$ 1.395,57 40 HORAS
SEMANAIS

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS)
Área 04
Fazenda da Armação

02 + Cadastro Reserva R$ 1.395,57 40 HORAS
SEMANAIS

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS)
Área 05
Palmas

01 + Cadastro Reserva R$ 1.395,57 40 HORAS
SEMANAIS

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS)
Área 04
Costeira

01 + Cadastro Reserva R$ 1.395,57 40 HORAS
SEMANAIS

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS)
Área 02
Areias de Cima

01 + Cadastro Reserva R$ 1.395,57 40 HORAS
SEMANAIS

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS)
Área 07
Jordão

01 + Cadastro Reserva R$ 1.395,57 40 HORAS
SEMANAIS

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS)
Área 03
Calheiros

Cadastro Reserva R$ 1.395,57 40 HORAS
SEMANAIS

MOTORISTA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGAS 01 + Cadastro Reserva R$ 1.691,86 40 HORAS
SEMANAIS

2 - DAS INSCRIÇÕES
2.1 – As inscrições serão gratuitas;
2.2- As inscrições serão realizadas de forma presencial na sede da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, localizada na Rodovia 
Francisco Wollinger, KM 14, s/nº, Calheiros, Governador Celso Ramos, de segunda a sexta-feira do dia 22 de junho á 21 de Julho de 2020, 
no horário das 08:00 as 12:00 horas, online através do link https://forms.gle/MKxJPrD7mWgbTyB17 e por procuração.

https://forms.gle/MKxJPrD7mWgbTyB17
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2.3- Dos requisitos gerais para a inscrição:
I- Ser brasileiro nato ou naturalizado;
II- Ter idade mínima de 18 anos completos até o primeiro dia das inscrições;
III- Estar em dia com as obrigações militares e eleitorais;
IV-Apresentar Carteira de Identidade, CPF (original e fotocópia );
V- Apresentar Curriculum Vitae;
VI- Apresentar habilitação de conclusão do Ensino Fundamental;
VII- Apresentar habilitação de Motorista Categoria D. (Para as inscrições para a vaga Motorista).

2.4- Será permitida a inscrição do candidato para apenas um dos cargos oferecidos neste processo seletivo;

2.5- A inscrição do candidato implicará no conhecimento das condições previstas neste edital e no compromisso tácito de aceitação plena 
das condições aqui explicitadas;

2.6- O candidato cuja inscrição for indeferida poderá interpor recurso administrativo no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contados da 
data da publicação do indeferimento;

2.7- Atender as condições especiais prescritas para o preenchimento do cargo, bem como, estar habilitado profissionalmente para exercer 
a atividade contratada.

2.8 – Os candidatos as vagas de Agente Comunitário de Saúde deverão residir na localidade onde há necessidade de preenchimento das 
mesmas, mediante comprovação. Sendo:

-02 vagas na localidade de Canto dos Ganchos;
-02 vagas na localidade de Fazenda da Armação;
-01 vaga na localidade de Palmas;
-01 vaga na localidade de Costeira;
-01 vaga na localidade de Areias de Cima;
-01 vaga na localidade de Jordão
- Cadastro reserva na localidade de Calheiros (CADASTRO RESERVA)

3 – DAS PROVAS

3.1- Prova escrita, composta por conhecimentos gerais e específicos para a área de atuação;

3.2- A banca examinadora será composta por 05 (cinco) membros, ficando desde já, nomeados os membros desta comissão;

3.3 - A duração da prova será de 1 hora e 30 minutos;

3.4 – As provas serão realizadas, mediante apresentação da carteira de identidade (original) e do comprovante de inscrição, no dia 
25/07/2020 (sábado), as 09h00min (nove) horas impreterivelmente.;

3.5 – Será vedado o ingresso do candidato ao local da prova após 09h00min;

3.6 – O local da realização das provas será informado com no máximo 07 dias de antecedência pela Secretaria Municipal de Saúde;

3.7 – A prova será composta por 10 questões, sendo 05(cinco) de conhecimentos específicos da área de atuação e 05(cinco) de conheci-
mentos gerais relacionados ao município valendo 1,50 pontos e 0,50 pontos cada questão respectivamente;
3.8 - Conteúdo Programático para Agente Comunitário de Saúde:
Conceito do Agente Comunitário de Saúde.
Atribuições do Agente Comunitário de Saúde.
Funções do Agente Comunitário de Saúde.
Tipos de Doenças: Hereditária, Congênita e Adquirida.
Principais Verminoses Humanas
3.9 - Conteúdo Programático para Motorista
Leis de Trânsito
Conhecimento em Primeiro Socorros
3.10 - Conteúdo Programático de Conhecimentos Gerais:
Aspectos Geográficos Municipal.
Símbolos Municipais.
Informações Gerais do Município: População, PIB, Microrregião, Datas Comemorativas, Autoridades Municipais.
História política do Município.

4-DO JULGAMENTO

4.1- As provas terão uma análise do conhecimento geral e específico do candidato nas áreas afins.

4.2 - Nas notas das provas serão aplicadas a escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos.
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4.3 – Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem média final igual ou superior a 3,00(três).

5 – DA SELEÇÃO GERAL
5.1 – Os candidatos serão selecionados através de prova escrita;

5.2 – Ocorrendo empate na média final dos candidatos, terá preferência o candidato de maior idade;

5.3 – O resultado final será divulgado em até 5 (cinco) dias após a realização da prova do Processo Seletivo.

6 – DA CONTRATAÇÃO
6.1 – As contratações obedecerão á ordem de classificação, sendo que o candidato quando convocado para admissão terá o prazo de 2 
(dois) dias úteis para apresentar-se na Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, ou manifestar-se por escrito sobre o interesse no 
preenchimento do cargo, no caso de não comparecimento o candidato posterior na classificação será convocado e assim sucessivamente 
até que se esgotem todos os classificados;

6.2 – O candidato sujeitar-se-á as normas do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais – Lei nº 639/99 e será vinculado ao Regime Geral 
de Previdência Social;

6.3 – O candidato deverá, obrigatoriamente, apresentar comprovação de que se encontra quites com as obrigações militares e eleitorais e 
avaliação médica (atestado de saúde).

6.4 – A remuneração será correspondente ao vencimento inicial de carreira e demais vantagens pecuniárias;

6.5 – O prazo de contratação será de 1(um) ano prorrogáveis por igual período,
a critério do poder público, podendo ser rescindido também a seu critério. Há ressalva para o cargo de Motorista Categoria D em que os 
aprovados permanecerão no cargo até a convocação dos aprovados no Concurso Público a ser realizado.

7 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1 - Será excluído do processo Seletivo o candidato que apresentar documentações incompletas, falsas ou inexatas, ou documentos irre-
gulares;

7.2 - O presente Processo Seletivo Simplificado terá validade de 12 (doze) meses a contar da data de sua homologação podendo ser reno-
vado por igual período;

7.3 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do processo Seletivo em conjunto com a Procuradoria Geral do Município.

Governador Celso Ramos, 16 de Junho de 2020.
Juliano Duarte Campos
Prefeito Municipal

ERRATA DO EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2018 - 5.º TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 20-2018 QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR 
CELSO RAMOS E A EMPRESA EDITORA APRENDE BRASIL, REFERENTE Á INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 
53/2018, PROCESSO 053/2018.

Publicação Nº 2526617

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 020/2018

5.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 020/2018 QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR 
CELSO RAMOS E A EDITORA APRENDE BRASIL, REFERENTE Á INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 053/2018, PROCESSO 053/2018.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça 6 de Novembro, nº 01, 
Bairro Ganchos do Meio, na Cidade de Governador Celso Ramos, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob o n.º 82.892.373/0001-89, 
neste ato representada por seu (ua) Prefeito (a) Municipal, Sr. Juliano Duarte Campos, daqui por diante denominada simplesmente CONTRA-
TANTE, e a EDITORA APRENDE BRASIL LTDA., com sede na Rua Senador Accioly Filho, 431, Bairro Cidade Industrial, CEP: 81300-000, em 
Curitiba, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob o nº 79.719.613/0001-33, Inscrição Estadual nº 10.114.735-51, neste ato representada por 
seu Diretor Presidente, LUCAS RADUY GUIMARÃES, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG nº 3.666.258-1-SSP/PR e inscrito no 
CPF/MF sob nº 875.483.489-91, com endereço profissional na Avenida Cândido Hartmann, 1.400, Bairro Bigorrilho, na Cidade de Curitiba, 
Estado do Paraná, conforme incluso instrumento particular de procuração, adiante simplesmente CONTRATADA, têm justo e acordado o 
presente Aditivo ao Contrato nº 020/2018, que se regerá pela Lei n.º 8.666, de 21/06/93, e alterações posteriores e demais legislações 
pertinentes, e pelas Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA PRORROGAÇÃO - O presente aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência contratual por mais 12 (doze) 
meses, com vigência de 15/06/2020 a 14/06/2021, em conformidade com o disposto na Cláusula Terceira do Contrato original e no art. 57, 
II, da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA QUANTIDADE DE ALUNOS Diante da oscilação na quantidade de alunos inicialmente contratada, faz-se a 
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reprogramação da quantidade de alunos para o próximo período contratual, conforme tabela apresentada na cláusula seguinte. Estima-se 
para o próximo período de vigência contratual o atendimento ao total de 2791 (dois mil, setecentos e noventa e um) alunos.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO REAJUSTE - O presente aditivo também tem por objeto o reajuste dos preços unitários, em 2,46%, com base na 
variação do INPC ocorrida nos últimos doze meses, conforme tabela abaixo:

Item Nível / Série Qtde. de alu-
nos 2020/2021 Valor Unitário Valor Coleção Índice reajuste 

(%)
Valor Unitário 
Reajustado

Valor Coleção 
Reajustado TOTAL

1 G1 107 R$ 319,08 R$ 319,08

2,46

R$ 326,92 R$ 326,92 R$ 34.980,44
2 G2 202 R$ 319,08 R$ 319,08 R$ 326,92 R$ 326,92 R$ 66.037,84
3 G3 222 R$ 198,80 R$ 397,60 R$ 203,80 R$ 407,60 R$ 90.487,20
4 G4 224 R$ 99,45 R$ 397,80 R$ 101,90 R$ 407,60 R$ 91.302,40
5 G5 218 R$ 99,45 R$ 397,80 R$ 101,90 R$ 407,60 R$ 88.856,80
6 1º Ano 203 R$ 107,20 R$ 428,80 R$ 109,83 R$ 439,32 R$ 89.181,96
7 2º Ano 235 R$ 107,20 R$ 428,80 R$ 109,83 R$ 439,32 R$ 103.240,20
8 3º Ano 232 R$ 107,20 R$ 428,80 R$ 109,83 R$ 439,32 R$ 101.922,24
9 4º Ano 155 R$ 107,20 R$ 428,80 R$ 109,83 R$ 439,32 R$ 68.094,60
10 5º Ano 185 R$ 107,20 R$ 428,80 R$ 109,83 R$ 439,32 R$ 81.274,20
11 6º Ano 244 R$ 113,45 R$ 453,80 R$ 116,24 R$ 464,96 R$ 113.450,24
12 7º Ano 235 R$ 113,45 R$ 453,80 R$ 116,24 R$ 464,96 R$ 109.265,60
13 8º Ano 199 R$ 113,45 R$ 453,80 R$ 116,24 R$ 464,96 R$ 92.527,04
14 9º Ano 130 R$ 113,45 R$ 453,80 R$ 116,24 R$ 464,96 R$ 60.444,80

2791 R$ 1.191.065,56

CLÁUSULA QUARTA: DO VALOR GLOBAL – O valor global do presente contrato, fica estimado em R$ 1.191.065,56 (um milhão, cento e 
noventa e um mil, sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos).

CLÁUSULA QUINTA: DA RATIFICAÇÃO - Ratificam-se as demais cláusulas e condições estabelecidas no instrumento do contrato original que 
não colidirem com as constantes do presente aditamento.

Governador Celso Ramos, 10 de junho de 2020.
JULIANO DUARTE CAMPOS

Prefeito Municipal
Contratante

EDITORA APRENDE BRASIL LTDA
Contratada
Lucas Raduy Guimarães

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 024/2019 - PROCESSO Nº 01/2019 - QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS E A EMPRESA DIGITAL TECNOLOGIA E 
SERVIÇOS LTDA - ME TENDO POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO 
DE SUPORTE TÉCNICO E CAPACITAÇÃO

Publicação Nº 2527006

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 024/2019

TERMO DO CONTRATO Nº 024/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS E A EMPRESA DIGITAL 
TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - ME TENDO POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SUPOR-
TE TÉCNICO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES NOS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/
SC, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N.º 01/2019 PROCESSO 
01/2019

O município de Governador Celso Ramos, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça 6 de Novembro, bairro Ganchos do 
meio, Governador Celso Ramos, Santa Catarina, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 82.892.373/0001-89, representada neste ato pelo prefeito 
Juliano Duarte Campos, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro, empresa DIGITAL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - ME, com 
sede à Rua CANDIDO AMARO DAMASIO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.640.413/0001-42, representada neste ato por RODRIGO FIGUEI-
RA PAIM, RG Nº 7050542526, CPF Nº 696.369.740-04 infra-assinado, doravante denominada CONTRATADA, resolvem, de comum acordo, 
acatar a solicitação da Secretaria Municipal de Administração, que tem por objeto a PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES, respeitando 
o estabelecido no art. 57, II da Lei nº. 8666/93, e nos termos do art. 65, II alínea “d”, da Lei n.º 8666/93 e a ATUALIZAÇÃO DO VALOR 
CONTRATUAL, nos termos que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 024/2019 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES e a 
ATUALIZAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL pelo índice do IGPM/FGV – 6,51%, tomando como base o índice do mês de maio de 2020, a contar 
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da data de 02/07/2020.

CLAUSULA SEGUNDA - DA JUSTIFICATIVA
2.1. DO PRAZO

Tendo em vista o Art. 57 da Lei 8666/93, a duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos 
orçamentários, exceto quanto aos relativos:
“II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos 
períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses;”

Segundo disposição legal, salientamos que o serviço a ser prorrogado trata-se de serviço que se caracteriza como contínuo para esta muni-
cipalidade já que sua interrupção causará prejuízos a Administração, neste sentido a doutrina do Marçal Justen Filho:

“A continuidade do serviço retrata, na verdade, a permanência da necessidade pública a ser satisfeita. Ou seja, o dispositivo abrange os 
serviços destinados a atender necessidades públicas permanentes, cujo atendimento não exaure prestação semelhante no futuro" (Comen-
tários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 10ª ed. São Paulo: Dialética, 2004).”

Assim, é importante asseverar que os serviços de natureza contínua são serviços auxiliares e necessários à Administração, no desempenho 
de suas atribuições, neste sentido denota-se que o objeto a ser prorrogado é essencial para a manutenção e exercício da máquina pública, 
especialmente para Secretária de Assistência Social e Habitação que utiliza diariamente os serviços pois o sistema atende a Gestão, o CRAS 
de forma integrada, garantindo um bom atendimento, integral ao usuário que procura pela política de assistência.

2.2 DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

A Constituição Federal de 1988 expressamente aludiu à obrigatoriedade de se manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Nesse 
sentido estabelece o inciso XXI, do art. 37, da CF/88:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obe-
decerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...);

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de 
licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, 
mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. (grifo nosso)”

A previsão constitucional de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato tem a finalidade precípua de evitar o enriquecimento sem causa, 
assegurando a equivalência entre o encargo e a remuneração através do restabelecimento do equilíbrio contratual porventura alterado 
durante a sua execução.

Neste sentido o professor Marçal Justen Filho leciona:

“A lei reconhece expressamente que a prorrogação pode acarretar alteração não apenas dos prazos contratuais. As demais cláusulas do con-
trato devem ser mantidas inalteradas, mas se assegura explicitamente a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da contratação, 
que deverá ser promovida de ofício pela Administração. (Marçal Justen Filho, Curso de Direito Administrativo 2009, p.451).”

Para Hely Lopes Meirelles, (2010, p. 221) o equilíbrio econômico financeiro do contrato administrativo “é a relação estabelecida inicialmente 
pelas partes entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do objeto do ajuste”.

Por sua vez a lei infraconstitucional – Lei 8.666/1993 reafirma o mandamento constitucional em seu artigo 65, inciso II alínea “d”:
“Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
(...)
II - por acordo das partes:
(...)
d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para 
a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na 
hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseq-ências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução 
do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracon-
tratual.”

E ainda estabelece em seus artigos normas quanto à observância obrigatória de certas regras, determinando a obrigatoriedade de que as 
cláusulas de reajuste de preços estejam expressa tanto no corpo do instrumento contratual como no próprio ato convocatório do processo 
de licitação que assim destaca conforme determina a lei de licitações em seus artigos 40, inciso XI e artigo 55, inciso III, que assim expressa:

“Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, 
o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação 
e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:

XI - critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, 
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desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada 
parcela;”

“Art.55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:

I - o objeto e seus elementos característicos;

II - o regime de execução ou a forma de fornecimento;

III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização 
monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;”

Deste modo asseveramos que a previsão aludida ao reajustamento fora avençada não somente no contrato supracitado assim como tam-
bém no ato convocatório (item 15, subitem 15.3) e ainda na minuta contratual, cumprindo assim as determinações legais.
Ainda, o renomado autor Marçal Justen Filho:

“A lei reconhece expressamente que a prorrogação pode acarretar alteração não apenas dos prazos contratuais. As demais cláusulas do con-
trato devem ser mantidas inalteradas, mas se assegura explicitamente a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da contratação, 
que deverá ser promovida de ofício pela Administração. (Marçal Justen Filho, Curso de Direito Administrativo 2009, p.451).”

Para Hely Lopes Meirelles, (2010, p. 221) o equilíbrio econômico financeiro do contrato administrativo “é a relação estabelecida inicialmente 
pelas partes entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do objeto do ajuste”.
Portanto, cumpridas as determinações legais, tanto constitucionais quanto infra-constitucionais, é viável o reajuste de preços buscando 
preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato inicialmente estabelecido.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
3.1. O valor total atual do contrato que é R$ 101.000,00 (cento e um mil reais), e será acrescido em 6,51% - índice IGPM/FGV mês de 
referência – MAIO. 2020, atualizando o valor global do contrato para R$ 107.575,10 (cento e sete mil quinhentos e setenta e cinco reais 
com dez centavos).

3.2. As demais cláusulas do contrato permanecem inalteradas.

Governador Celso Ramos/SC, 16 de Junho de 2020.
DIGITAL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA – ME
Contratada

JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Municipal

LEI 1411 2020 - SUDSÍDIO VEREADORES E PREFEITOS
Publicação Nº 2527067

LEI Nº 1.411, DE 17 DE JUNHO DE 2020.

PRORROGA, PARA A LEGISLATURA 2021/2024, OS EFEITOS DA LEI Nº 1.115 DE 28 DE JUNHO 2016, QUE FIXOU OS SUBSIDIOS DO 
PREFEITO, DO VICE PREFEITO, DO PRESIDENTE DA CÂMARA, DOS VEREADORES, E DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, E DÁ OUTRAS 
PROVIÊNCIAS

JULIANO DUARTE CAMPOS, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara 
Municipal de Vereadores iniciou e aprovou e EU sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Ficam prorrogados, para a legislatura 2021/2024, os efeitos da Lei Municipal nº 1.115 de 28 de junho 2016.

Parágrafo único - As alterações ocorridas na Lei supramencionada na legislatura 2017/2020, serão consideradas para todos os efeitos.

Art. 2º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias de cada exercício financeiro.

Art.3º - Esta lei entra vigor na data de sua publicação, aplicando seus efeitos a partir de 1º de janeiro 2021.

Governador Celso Ramos, 17 de Junho 2020.

JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Municipal
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PORTARIA 244 2020 - LUCIANA FONTELLES TERNES
Publicação Nº 2526703

Portaria nº 244/2020

JULIANO DUARTE CAMPOS, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto na 
lei nº 1125 de 03 de Agosto de 2016,
Resolve:
1º Contratar em Caráter Temporário, a Sra. LUCIANA FONTELLES TERNES para o cargo de ENFERMEIRO do Quadro de Pessoal desta Pre-
feitura, pelo período de 20/03/2020 à 19/03/2021.
2º Esta Contratação tem por objeto estabelecer ações do programa Estratégias de Saúde Familiar e/ou da Atenção Básica à Saúde, junto à 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
3º À contratada aplicam-se as disposições do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, Lei nº 1085/2016.

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.

Governador Celso Ramos, 20 de Março de 2020.
JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Municipal

PORTARIA 248 2020 - RESCINDIR CONTRATOS TEMPORÁRIOS
Publicação Nº 2526710

Portaria nº 248/2020

JULIANO DUARTE CAMPOS, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto na 
lei nº 1125 de 03 de Agosto de 2016,

Resolve:
Rescindir os Contratos Temporários de Trabalho firmados com os ex-servidores abaixo relacionados, exonerando-os dos cargos de do Qua-
dro de Pessoal desta Prefeitura, a partir do dia 17/03/2020:
Nome Cargo
ANA PAULA LIMA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFORMAL
JOICI JANETE OLIVEIRA DOS SANTOS DA SILVA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
ROBERTA QUINTINO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.

Governador Celso Ramos, 23 de Março de 2020.
JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Municipal

PORTARIA 278 2020 - SABRINA DE AZEVEDO VITAL
Publicação Nº 2526712

Portaria nº 278/2020

JULIANO DUARTE CAMPOS, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto 
no artigo nº 25 e no artigo nº 101 da Lei 1085 de 01 de Abril de 2016, o disposto na Lei nº 1087 de 01 de Abril de 2016, o disposto na Lei 
nº 1162 de 30 de Janeiro de 2017, o disposto no Decreto nº 009 de 31 de Janeiro de 2017 e o disposto no Decreto nº 032 de 21 de Março 
de 2019,

Resolve:
1º Exonerar a Sra. SABRINA DE AZEVEDO VITAL do cargo de provimento em comissão de CHEFE DE APOIO AOS SISTEMAS DE INFORMA-
ÇÃO E TECNOLOGIA do Quadro de Pessoal desta Prefeitura.
2º Nomear a Sra. SABRINA DE AZEVEDO VITAL para o cargo de provimento em comissão de DIRETOR DE MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO 
DA SAÚDE do Quadro de Pessoal desta Prefeitura.

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.

Governador Celso Ramos, 01 de Abril de 2020.
JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Municipal
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PORTARIA 279 2020 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
Publicação Nº 2526716

Portaria nº 279/2020

JULIANO DUARTE CAMPOS, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe 
confere a lei municipal nº 1164 de 30 de Fevereiro de 2017,

Resolve:
1º Nomear os servidores abaixo relacionados para sob a presidência do primeiro nomeado comporem a COMISSÃO PERMANENTE DE LI-
CITAÇÕES:
Matricula Nome
5705 CARLOS CESAR DA COSTA
4125 KELLY CRISTINA PEIXOTO DOS SANTOS
210 MANOEL MARCELO DA CUNHA
791 NADIA DALMIRA ZIEGLER
763 ROSA MARIA MAILDE FLORES SOARES

 2º Revogar a portaria nº 763 de 16 de Agosto de 2019.

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.

Governador Celso Ramos, 01 de Abril de 2020.
JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Municipal

PORTARIA 280 2020 - ANA PAULA MAFRA
Publicação Nº 2526718

Portaria nº 280/2020

JULIANO DUARTE CAMPOS, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando disposto no 
artigo nº 142 da lei nº 1085 de 01 de Abril de 2016,

Resolve:

Conceder à servidora ANA PAULA MAFRA, matricula de nº 1059, ocupante do cargo de AUXILIAR DE GABINETE DENTÁRIO do Quadro 
de Pessoal desta Prefeitura, 03 (Três) meses de LICENÇA PRÊMIO, referente ao quinquênio 2014/2019, no período de 30/03/2020 à 
27/06/2020.

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.

Governador Celso Ramos, 01 de Abril de 2020.
JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Municipal

PORTARIA 281 2020 - ANDREZA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA
Publicação Nº 2526720

Portaria nº 281/2020

JULIANO DUARTE CAMPOS, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando disposto no 
artigo nº 142 da lei nº 1085 de 01 de Abril de 2016,

Resolve:

Conceder à servidora ANDREZA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA, matricula de nº 1092, ocupante do cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE do Quadro de Pessoal desta Prefeitura, 03 (Três) meses de LICENÇA PRÊMIO, referente ao quinquênio 2014/2019, no período de 
01/04/2020 à 29/06/2020.

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.

Governador Celso Ramos, 01 de Abril de 2020.
JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Municipal
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PORTARIA 282 2020 - LEONEL EPIFANIO CAMEU FILHO
Publicação Nº 2526722

Portaria nº 282/2020

JULIANO DUARTE CAMPOS, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no 
Artigo 99 da Lei 1085 de 01 de Abril de 2007,

Resolve:
Exonerar, à pedido, o Sr. LEONEL EPIFANIO CAMEU FILHO do cargo de provimento EFETIVO de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS do Quadro 
de Pessoal desta Prefeitura.

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.
Governador Celso Ramos, 01 de Abril de 2020.
JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Municipal

PORTARIA 283 2020 - ALTAMIR ARAUJO
Publicação Nº 2526724

Portaria nº 283/2020

JULIANO DUARTE CAMPOS, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto 
no artigo nº 25 e no artigo nº 101 da Lei 1085 de 01 de Abril de 2016, o disposto na Lei nº 1087 de 01 de Abril de 2016, o disposto na Lei 
nº 1162 de 30 de Janeiro de 2017, o disposto no Decreto nº 009 de 31 de Janeiro de 2017 e o disposto no Decreto nº 032 de 21 de Março 
de 2019,

Resolve:
Nomear o Sr. ALTAMIR ARAUJO para o cargo de provimento em comissão de CHEFE DE APOIO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E TECNO-
LOGIA do Quadro de Pessoal desta Prefeitura.

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.
Governador Celso Ramos, 02 de Abril de 2020.
JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Municipal

PORTARIA 284 2020 - JONATHAN VALMIR QUINTINO
Publicação Nº 2526726

Portaria nº 284/2020

JULIANO DUARTE CAMPOS, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no 
artigo nº 25 e no artigo nº 101 da Lei 1085 de 01 de Abril de 2016, o disposto na Lei nº 1087 de 01 de Abril de 2016, o disposto na Lei nº 
1162 de 30 de Janeiro de 2017 e o disposto no Decreto nº 023 de 07 de Fevereiro de 2017 e o disposto na Lei nº 1321 de 12 de Fevereiro 
de 2019,

Resolve:
Exonerar o Sr. JONATHAN VALMIR QUINTINO do cargo de provimento em comissão de COORDENADOR PEDAGÓGICO DE UNIDADE DE CEI 
do Quadro de Pessoal desta Prefeitura.

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.
Governador Celso Ramos, 01 de Abril de 2020.
JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Municipal

PORTARIA 292 2020 - RODRIGUES ANIBAL SAGÁS
Publicação Nº 2526727

Portaria nº 292/2020

JULIANO DUARTE CAMPOS, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no 
artigo nº 25 e no artigo nº 101 da Lei 1085 de 01 de Abril de 2016, o disposto na Lei nº 1087 de 01 de Abril de 2016, o disposto na Lei nº 
1162 de 30 de Janeiro de 2017 e o disposto no Decreto nº 018 de 06 de Fevereiro de 2017,

Resolve:
1º Exonerar o Sr. RODRIGUES ANIBAL SAGÁS do cargo de provimento em comissão de CHEFE DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS 
PÚBLICAS do Quadro de Pessoal desta Prefeitura.
2º Nomear o Sr. RODRIGUES ANIBAL SAGÁS para o cargo de provimento em comissão de CHEFE DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 
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URBANOS do Quadro de Pessoal desta Prefeitura.

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.
Governador Celso Ramos, 02 de Abril de 2020.
JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Municipal

PORTARIA 298 2020 - CARLOS ALEXANDRE DE SÁ
Publicação Nº 2526729

Portaria nº 298/2020

JULIANO DUARTE CAMPOS, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no 
artigo nº 25 e no artigo nº 101 da Lei 1085 de 01 de Abril de 2016, o disposto na Lei nº 1087 de 01 de Abril de 2016, o disposto na Lei nº 
1162 de 30 de Janeiro de 2017, o disposto no Decreto nº 009 de 06 de Fevereiro de 2017, o disposto na Lei nº 1321 de 12 de Fevereiro de 
2019 e o disposto no Decreto nº 038 de 22 de Abril de 2019,

Resolve:
1º Exonerar o Sr. CARLOS ALEXANDRE DE SÁ do cargo de provimento em comissão de DIRETOR DE PROJETOS EDUCACIONAIS do Quadro 
de Pessoal desta Prefeitura.
2º Nomear o Sr. CARLOS ALEXANDRE DE SÁ para o cargo de provimento em comissão de SECRETÁRIO ADJUNTO DE EDUCAÇÃO do Quadro 
de Pessoal desta Prefeitura.

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.
Governador Celso Ramos, 17 de Abril de 2020.
JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Municipal

PORTARIA 299 2020 - THIAGO SAGAS FERNANDES
Publicação Nº 2526731

Portaria nº 299/2020

JULIANO DUARTE CAMPOS, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no 
artigo nº 25 e no artigo nº 101 da Lei 1085 de 01 de Abril de 2016, o disposto na Lei nº 1087 de 01 de Abril de 2016, o disposto na Lei nº 
1162 de 30 de Janeiro de 2017, o disposto no Decreto nº 023 de 07 de Fevereiro de 2017, o disposto na Lei nº 1321 de 12 de Fevereiro de 
2019 e o disposto no Decreto nº 038 de 22 de Abril de 2019,

Resolve:
1º Exonerar o Sr. THIAGO SAGAS FERNANDES do cargo de provimento em comissão de DIRETOR DE UNIDADE DE PROJETOS do Quadro 
de Pessoal desta Prefeitura.

2º Nomear o Sr. THIAGO SAGAS FERNANDES para o cargo de provimento em comissão de DIRETOR DE PROJETOS EDUCACIONAIS do 
Quadro de Pessoal desta Prefeitura.

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.
Governador Celso Ramos, 17 de Abril de 2020.
JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Municipal

PORTARIA 300 2020 - HITALLO MONTEIRO DE LIMA
Publicação Nº 2526734

Portaria nº 300/2020

JULIANO DUARTE CAMPOS, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no 
artigo nº 25 e no artigo nº 101 da Lei 1085 de 01 de Abril de 2016, o disposto na Lei nº 1087 de 01 de Abril de 2016, o disposto na Lei nº 
1162 de 30 de Janeiro de 2017, o disposto no Decreto nº 023 de 07 de Fevereiro de 2017, o disposto na Lei nº 1321 de 12 de Fevereiro de 
2019 e o disposto no Decreto nº 038 de 22 de Abril de 2019,

Resolve:
1º Exonerar o Sr. HITALLO MONTEIRO DE LIMA do cargo de provimento em comissão de DIRETOR DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA do 
Quadro de Pessoal desta Prefeitura.

2º Nomear o Sr. HITALLO MONTEIRO DE LIMA para o cargo de provimento em comissão de DIRETOR DE UNIDADE DE PROJETOS do 
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Quadro de Pessoal desta Prefeitura.

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.
Governador Celso Ramos, 17 de Abril de 2020.
JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Municipal

PORTARIA 301 2020 - CAROLINE SOARES GRAPP MIRANDA
Publicação Nº 2526735

Portaria nº 301/2020

JULIANO DUARTE CAMPOS, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no 
artigo nº 25 e no artigo nº 101 da Lei 1085 de 01 de Abril de 2016, o disposto na Lei nº 1087 de 01 de Abril de 2016, o disposto na Lei nº 
1162 de 30 de Janeiro de 2017, o disposto no Decreto nº 023 de 07 de Fevereiro de 2017, o disposto na Lei nº 1321 de 12 de Fevereiro de 
2019 e o disposto no Decreto nº 038 de 22 de Abril de 2019,

Resolve:
1º Exonerar a Sra. CAROLINE SOARES GRAPP MIRANDA do cargo de provimento em comissão de COORDENADOR PEDAGÓGICO DE UNI-
DADE ESCOLAR do Quadro de Pessoal desta Prefeitura.

2º Nomear a Sra. CAROLINE SOARES GRAPP MIRANDA para o cargo de provimento em comissão de DIRETOR DE COORDENAÇÃO PEDA-
GÓGICA do Quadro de Pessoal desta Prefeitura.

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.

Governador Celso Ramos, 17 de Abril de 2020.
JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Municipal

PORTARIA 302 2020 - EVELYN CARINE LOTH
Publicação Nº 2526736

Portaria nº 302/2020

JULIANO DUARTE CAMPOS, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no 
Artigo 99 da Lei 1085 de 01 de Abril de 2007,

Resolve:

Exonerar, à pedido, a Sra. EVELYN CARINE LOTH do cargo de provimento EFETIVO de FARMACÊUTICO do Quadro de Pessoal desta Prefei-
tura.

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.
Governador Celso Ramos, 23 de Abril de 2020.
JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Municipal

PORTARIA 303 2020 - LARISSA NUNES SCAPINI
Publicação Nº 2526738

Portaria nº 303/2020

JULIANO DUARTE CAMPOS, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no 
Artigo 99 da Lei 1085 de 01 de Abril de 2007,

Resolve:
Exonerar, à pedido, a Sra. LARISSA NUNES SCAPINI do cargo de provimento EFETIVO de FONOAUDIÓLOGO-NASF do Quadro de Pessoal 
desta Prefeitura.

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.
Governador Celso Ramos, 24 de Abril de 2020.
JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Municipal
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PORTARIA 304 2020 - BIANCA SAGÁS DE AZEVEDO
Publicação Nº 2526930

Portaria nº 304/2020

JULIANO DUARTE CAMPOS, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e e considerando o disposto 
na lei nº 781 de 17 de Abril de 2012 e o disposto no artigo nº 162 da lei nº 1085 de 01 de Abril de 2016,

Resolve:
Conceder LICENÇA MATERNIDADE à Sra. BIANCA SAGÁS DE AZEVEDO, matricula de nº 6175, ocupante de cargo de TÉCNICO DE ENFER-
MAGEM do Quadro de Pessoal desta Prefeitura, pelo período de 180 (Cento e Oitenta) dias, iniciando em 15/04/2020 e com término em 
11/10/2020

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.

Governador Celso Ramos, 27 de Abril de 2020.
JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Municipal

PORTARIA 305 2020 - KELLI RECH GIULIANI SOARES
Publicação Nº 2526932

Portaria nº 305/2020

JULIANO DUARTE CAMPOS, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto na 
lei nº 781 de 17 de Abril de 2012 e o disposto no artigo nº 95 da lei nº 566 de 29 de Novembro de 2007,
Resolve:

Conceder LICENÇA MATERNIDADE à Sra. KELLI RECH GIULIANI SOARES, matricula de nº 7161, ocupante de cargo de PROFESSOR DE 5ª 
à 8ª SÉRIE do Quadro de Pessoal desta Prefeitura, pelo período de 180 (Cento e Oitenta) dias, iniciando em 22/04/2020 e com término em 
18/10/2020.

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.

Governador Celso Ramos, 27 de Abril de 2020.
JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Municipal

PORTARIA 305 2020 - RENATA IDALEIA BITENCOURT QUINTINO
Publicação Nº 2526940

Portaria nº 305/2020

JULIANO DUARTE CAMPOS, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto na 
lei nº 1125 de 03 de Agosto de 2016,
Resolve:
1º Contratar em Caráter Temporário, a Sra. RENATA IDALEIA BITENCOURT QUINTINO para o cargo de TÉCNICO DE ENFERMAGEM do 
Quadro de Pessoal desta Prefeitura, pelo período de 22/04/2020 à 21/04/2021.
2º Esta Contratação tem por objeto estabelecer ações da Atenção Básica à Saúde, junto à SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
3º À contratada aplicam-se as disposições do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, Lei nº 1085/2016.

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.

Governador Celso Ramos, 27 de Abril de 2020.
JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Municipal

PORTARIA 306 2020 - CARLOS ROBERTO DAHM
Publicação Nº 2526934

Portaria nº 306/2020

JULIANO DUARTE CAMPOS, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no 
Artigo 99 da Lei 1085 de 01 de Abril de 2007,

Resolve:
Exonerar, à pedido, o Sr. CARLOS ROBERTO DAHM do cargo de provimento EFETIVO de COVEIRO do Quadro de Pessoal desta Prefeitura.
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Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.

Governador Celso Ramos, 27 de Abril de 2020.
JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Municipal

PORTARIA 307 2020 - KELLI RECH GIULIANI SOARES
Publicação Nº 2526952

Portaria nº 307/2020

JULIANO DUARTE CAMPOS, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto na 
lei nº 781 de 17 de Abril de 2012 e o disposto no artigo nº 95 da lei nº 566 de 29 de Novembro de 2007,
Resolve:

Conceder LICENÇA MATERNIDADE à Sra. KELLI RECH GIULIANI SOARES, matricula de nº 7161, ocupante de cargo de PROFESSOR DE 5ª 
à 8ª SÉRIE do Quadro de Pessoal desta Prefeitura, pelo período de 180 (Cento e Oitenta) dias, iniciando em 22/04/2020 e com término em 
18/10/2020.

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.

Governador Celso Ramos, 27 de Abril de 2020.

JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Municipal

PORTARIA 308 2020 - PRISCILA SILVA DE OLIVEIRA
Publicação Nº 2526953

Portaria nº 308/2020

JULIANO DUARTE CAMPOS, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no 
Artigo 99 da Lei 1085 de 01 de Abril de 2007,

Resolve:

Exonerar, à pedido, a Sra. PRISCILA SILVA DE OLIVEIRA do cargo de provimento EFETIVO de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS do Quadro 
de Pessoal desta Prefeitura.

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.

Governador Celso Ramos, 28 de Abril de 2020.

JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Municipal

PORTARIA 309 2020 - RENATO STOETERAU
Publicação Nº 2526955

Portaria nº 309/2020

JULIANO DUARTE CAMPOS, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto na 
lei nº 1125 de 03 de Agosto de 2016,

Resolve:

Rescindir o Contrato Temporário de Trabalho firmado com o Sr. RENATO STOETERAU, exonerando-o do cargo de MÉDICO do Quadro de 
Pessoal desta Prefeitura.

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.

Governador Celso Ramos, 30 de Abril de 2020.

JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Municipal
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PORTARIA 310 2020 - CARINA DE SOUZA
Publicação Nº 2526956

Portaria nº 310/2020

JULIANO DUARTE CAMPOS, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no 
artigo nº 25 e no artigo nº 101 da Lei 1085 de 01 de Abril de 2016, o disposto na Lei nº 1087 de 01 de Abril de 2016, o disposto na Lei nº 
1162 de 30 de Janeiro de 2017 e o disposto no Decreto nº 023 de 07 de Fevereiro de 2017 e o disposto na Lei nº 1321 de 12 de Fevereiro 
de 2019,

Resolve:

1º Exonerar a Sra. CARINA DE SOUZA do cargo de provimento em comissão de COORDENADOR PEDAGÓGICO DE UNIDADE ESCOLAR do 
Quadro de Pessoal desta Prefeitura.
2º Nomear a Sra. CARINA DE SOUZA para o cargo de provimento em comissão de DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR do Quadro de Pessoal 
desta Prefeitura.

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.

Governador Celso Ramos, 30 de Abril de 2020.

JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Municipal

PORTARIA 311 2020 - BEATRIZ FLORINDO
Publicação Nº 2526958

Portaria nº 311/2020

JULIANO DUARTE CAMPOS, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no 
artigo nº 25 e no artigo nº 101 da Lei 1085 de 01 de Abril de 2016, o disposto na Lei nº 1087 de 01 de Abril de 2016, o disposto na Lei nº 
1162 de 30 de Janeiro de 2017 e o disposto no Decreto nº 018 de 06 de Fevereiro de 2017,

Resolve:

Exonerar, à pedido, a Sra. BEATRIZ FLORINDO do cargo de provimento em comissão de CHEFE DO PLANO DIRETOR do Quadro de Pessoal 
desta Prefeitura.

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.

Governador Celso Ramos, 30 de Abril de 2020.

JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Municipal

PORTARIA 312 2020 - VARLI MARIA SAGÁS
Publicação Nº 2526959

Portaria nº 312/2020

JULIANO DUARTE CAMPOS, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto na 
lei nº 1125 de 03 de Agosto de 2016,
Resolve:
1º Contratar em Caráter Temporário, a Sra. VARLI MARIA SAGÁS para o cargo de MERENDEIRA do Quadro de Pessoal desta Prefeitura, pelo 
período de 16/03/2020 à 18/12/2020.
2º Esta Contratação tem por objeto o fornecimento de MERENDA aos alunos da Rede Municipal de Ensino, junto à SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO, em virtude do cargo não ter sido oferecido em Concurso Público.

3º À contratada aplicam-se as disposições do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, Lei nº 1085/2016.

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.

Governador Celso Ramos, 30 de Abril de 2020.

JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Municipal
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PORTARIA 313 2020 - RESCINDIR CONTRATOS TEMPORÁRIOS
Publicação Nº 2526963

Portaria nº 313/2020

JULIANO DUARTE CAMPOS, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto na 
lei nº 1125 de 03 de Agosto de 2016,

Resolve:
Rescindir os Contratos Temporários de Trabalho firmados com as ex-servidoras abaixo relacionadas, exonerando-as dos cargos de AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE do Quadro de Pessoal desta Prefeitura, a partir do dia 01/05/2020:
- ALESSANDRA GISLAINE FLORES
- LUANA MARINA DA SILVA ABILINO
- TATIANE ROCHA DA SILVA

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.

Governador Celso Ramos, 04 de Maio de 2020.
JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Municipal

PORTARIA 314 2020 - VITORIA ALESSANDRA FERNANDES
Publicação Nº 2526965

Portaria nº 314/2020

JULIANO DUARTE CAMPOS, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no 
artigo nº 25 e no artigo nº 101 da Lei 1085 de 01 de Abril de 2016, o disposto na Lei nº 1087 de 01 de Abril de 2016, o disposto na Lei nº 
1162 de 30 de Janeiro de 2017 e o disposto no Decreto nº 018 de 06 de Fevereiro de 2017,

Resolve:

Nomear a Sra. VITORIA ALESSANDRA FERNANDES para o cargo de provimento em comissão de CHEFE DO PLANO DIRETOR do Quadro de 
Pessoal desta Prefeitura.

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.

Governador Celso Ramos, 04 de Maio de 2020.
JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Municipal

PORTARIA 315 2020 - KLEBER LEITE
Publicação Nº 2526966

Portaria nº 315/2020

JULIANO DUARTE CAMPOS, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no 
artigo nº 25 e no artigo nº 101 da Lei 1085 de 01 de Abril de 2016, o disposto na Lei nº 1087 de 01 de Abril de 2016, o disposto na Lei nº 
1162 de 30 de Janeiro de 2017 e o disposto no Decreto nº 009 de 31 de Janeiro de 2017,

Resolve:

1º Exonerar o Sr. KLEBER LEITE do cargo de provimento em comissão de DIRETOR DE SUPRIMENTOS E LOGÍSTICA do Quadro de Pessoal 
desta Prefeitura.
2º Nomear o Sr. KLEBER LEITE para o cargo de provimento em comissão de DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO do Quadro de 
Pessoal desta Prefeitura.

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.

Governador Celso Ramos, 04 de Maio de 2020.
JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Municipal
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PORTARIA 316 2020 - ALEX SANDRO VALADARES PINTO
Publicação Nº 2526967

Portaria nº 316/2020

JULIANO DUARTE CAMPOS, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no 
artigo nº 25 e no artigo nº 101 da Lei 1085 de 01 de Abril de 2016, o disposto na Lei nº 1087 de 01 de Abril de 2016, o disposto na Lei nº 
1162 de 30 de Janeiro de 2017 e o disposto no Decreto nº 022 de 07 de Fevereiro de 2017,

Resolve:
1º Exonerar o Sr. ALEX SANDRO VALADARES PINTO do cargo de provimento em comissão de DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
do Quadro de Pessoal desta Prefeitura.
2º Nomear o Sr. ALEX SANDRO VALADARES PINTO para o cargo de provimento em comissão de DIRETOR DE SUPRIMENTOS E LOGÍSTICA 
do Quadro de Pessoal desta Prefeitura.

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.

Governador Celso Ramos, 04 de Maio de 2020.

JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Municipal

PORTARIA 317 2020 - DANUBIA ALZIRA RAMOS
Publicação Nº 2526968

Portaria nº 317/2020

JULIANO DUARTE CAMPOS, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no 
artigo nº 25 e no artigo nº 101 da Lei 1085 de 01 de Abril de 2016, o disposto na Lei nº 1087 de 01 de Abril de 2016, o disposto na Lei nº 
1162 de 30 de Janeiro de 2017 e o disposto no Decreto nº 032 de 21 de Março de 2019,

Resolve:
1º Exonerar a Sra. DANUBIA ALZIRA RAMOS do cargo de provimento em comissão de CHEFE DE ARRECADAÇÃO do Quadro de Pessoal 
desta Prefeitura.
2º Nomear a Sra. DANUBIA ALZIRA RAMOS para o cargo de provimento em comissão de DIRETOR DE DIREITOS INDIVIDUAIS E CIDADA-
NIA do Quadro de Pessoal desta Prefeitura.

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.

Governador Celso Ramos, 04 de Maio de 2020.
JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Municipal

PORTARIA 318 2020 - ALESSANDRA DILMA E CLAUDIO PEREIRA
Publicação Nº 2526972

Portaria nº 318/2020

JULIANO DUARTE CAMPOS, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no 
artigo nº 25 e no artigo nº 101 da Lei 1085 de 01 de Abril de 2016, o disposto na Lei nº 1087 de 01 de Abril de 2016, o disposto na Lei nº 
1162 de 30 de Janeiro de 2017 e o disposto no Decreto nº 018 de 06 de Fevereiro de 2017,

Resolve:
1º Exonerar a Sra. ALESSANDRA DILMA MIGUEL SAGÁS do cargo de provimento em comissão de CHEFE DE CONTROLE DE FROTA do 
Quadro de Pessoal desta Prefeitura.
2º Nomear a Sra. ALESSANDRA DILMA MIGUEL SAGÁS para o cargo de provimento em comissão de CHEFE DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 
DE VIAS PÚBLICAS do Quadro de Pessoal desta Prefeitura.
3º Nomear o Sr. CLAUDIO PEREIRA para o cargo de provimento em comissão de CHEFE DE CONTROLE DE FROTA do Quadro de Pessoal 
desta Prefeitura.

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.

Governador Celso Ramos, 02 de Abril de 2020.
JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Municipal
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PORTARIA 319 2020 - RENATO STOETERAU
Publicação Nº 2526973

Portaria nº 319/2020

JULIANO DUARTE CAMPOS, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto na 
lei nº 1125 de 03 de Agosto de 2016,
Resolve:
1º Contratar em Caráter Temporário, o Sr. RENATO STOETERAU para o cargo de MÉDICO do Quadro de Pessoal desta Prefeitura, pelo 
período de 04/05/2020 à 03/05/2021.
2º Esta Contratação tem por objeto estabelecer ações da Atenção Básica à Saúde, junto à SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
3º Ao contratado aplicam-se as disposições do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, Lei nº 1085/2016.

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.

Governador Celso Ramos, 04 de Maio de 2020.
JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Municipal

PORTARIA 320 2020 - ELIZA MARCELINO PERES
Publicação Nº 2526975

Portaria nº 320/2020

JULIANO DUARTE CAMPOS, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no 
artigo nº 25 e no artigo nº 101 da Lei 1085 de 01 de Abril de 2016, o disposto na Lei nº 1087 de 01 de Abril de 2016, o disposto na Lei nº 
1162 de 30 de Janeiro de 2017 e o disposto no Decreto nº 021 de 07 de Fevereiro de 2017,

Resolve:
Nomear a Sra. ELIZA MARCELINO PERES para o cargo de provimento em comissão de CHEFE DE ARRECADAÇÃO do Quadro de Pessoal 
desta Prefeitura.

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.

Governador Celso Ramos, 04 de Maio de 2020.
JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Municipal

PORTARIA 321 2020 - LUCIARA AZEVEDO DE MELLO
Publicação Nº 2526976

Portaria nº 321/2020

JULIANO DUARTE CAMPOS, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no 
artigo nº 25 e no artigo nº 101 da Lei 1085 de 01 de Abril de 2016, o disposto na Lei nº 1087 de 01 de Abril de 2016, o disposto na Lei nº 
1162 de 30 de Janeiro de 2017 e o disposto no Decreto nº 023 de 07 de Fevereiro de 2017,

Resolve:
Nomear a Sra. LUCIARA AZEVEDO DE MELLO para o cargo de provimento em comissão de DIRETOR DE UNIDADE DE PROJETOS do Quadro 
de Pessoal desta Prefeitura.

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.

Governador Celso Ramos, 06 de Maio de 2020.
JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Municipal

PORTARIA 322 2020 - DENISE ALEXANDRA PADILHA
Publicação Nº 2526977

Portaria nº 323/2020

JULIANO DUARTE CAMPOS, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto na 
lei nº 1125 de 03 de Agosto de 2016,

Resolve:
Rescindir o Contrato Temporário de Trabalho firmado com a Sra. ARITUZA DA SILVA ARAÚJO, exonerando-a do cargo de AGENTE COMUNI-
TÁRIO DE SAÚDE do Quadro de Pessoal desta Prefeitura, a partir do dia 09/05/2020.
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Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.

Governador Celso Ramos, 08 de Maio de 2020.
JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Municipal

PORTARIA 323 2020 - ARITUZA DA SILVA ARAÚJO
Publicação Nº 2526980

Portaria nº 323/2020

JULIANO DUARTE CAMPOS, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto na 
lei nº 1125 de 03 de Agosto de 2016,

Resolve:
Rescindir o Contrato Temporário de Trabalho firmado com a Sra. ARITUZA DA SILVA ARAÚJO, exonerando-a do cargo de AGENTE COMUNI-
TÁRIO DE SAÚDE do Quadro de Pessoal desta Prefeitura, a partir do dia 09/05/2020.

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.

Governador Celso Ramos, 08 de Maio de 2020.
JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Municipal

PORTARIA 324 2020 - SUELLEN QUINTINO
Publicação Nº 2526984

Portaria nº 324/2020

JULIANO DUARTE CAMPOS, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto na 
lei nº 781 de 17 de Abril de 2012 e o disposto no artigo nº 162 da lei nº 1085 de 01 de Abril de 2016,

Resolve:
Conceder LICENÇA MATERNIDADE à Sra. SUELLEN QUINTINO, matricula de nº 7249, ocupante de cargo de COORDENADOR PEDAGÓGICO 
DE UNIDADE DE CEI do Quadro de Pessoal desta Prefeitura, pelo período de 180 (Cento e Oitenta) dias, iniciando em 01/05/2020 e com 
término em 27/10/2020

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.

Governador Celso Ramos, 11 de Maio de 2020.
JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Municipal

PORTARIA 325 2020 - LAYLA DA SILVA BENTO
Publicação Nº 2526987

Portaria nº 325/2020

JULIANO DUARTE CAMPOS, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no 
Artigo 99 da Lei 1085 de 01 de Abril de 2007,

Resolve:
Exonerar, à pedido, a Sra. LAYLA DA SILVA BENTO do cargo de provimento EFETIVO de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS do Quadro de 
Pessoal desta Prefeitura.

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.

Governador Celso Ramos, 11 de Maio de 2020.

JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Municipal
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PORTARIA 326 2020 - SINDICANCIA - ELIAS (NOVOS MEMBROS)
Publicação Nº 2526989

Portaria nº 326/2020

JULIANO DUARTE CAMPOS, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto nos 
artigos de nº 133 ao 145 da Lei 566 de 29 de novembro de 2007 e em atenção à Comunicação Interna de nº 386/2020 de 13 de maio de 
2020, expedida pelo Sr. Secretário Municipal de Educação,

Resolve:
1º Nomear as servidoras ANDREIA DA SILVA, matricula nº 410, ocupante do cargo efetivo de PROFESSOR DE 1ª à 4ª SÉRIE, FLAVIA SILVA 
FRANÇA, matricula nº 1000, ocupante do cargo efetivo de EDUCADOR INFANTIL e MARIA CECILIA ALVES DIAS, matricula nº 83, ocupante 
do cargo de DIRETOR DE UNIDADE DE CEI para, sob a presidência da última nomeada, comporem a comissão de SINDICÂNCIA para ave-
riguar infração disciplinar de servidor integrante do quadro do magistério, matricula nº, ocupante do cargo efetivo de PROFESSOR DE 1ª à 
4ª SÉRIE do quadro de Pessoal desta prefeitura.
2º Revogar a portaria nº 297 de 13 de Abril de 2020.

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.

Governador Celso Ramos, 13 de Maio de 2020.
JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Municipal

PORTARIA 327 2020 - FRANCIELLE VALLE BATISTÃO
Publicação Nº 2526991

Portaria nº 327/2020

JULIANO DUARTE CAMPOS, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no 
Artigo 99 da Lei 1085 de 01 de Abril de 2007,

Resolve:

Exonerar, à pedido, a Sra. FRANCIELLE VALLE BATISTÃO do cargo de provimento EFETIVO de MÉDICO – ESF do Quadro de Pessoal desta 
Prefeitura.

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.

Governador Celso Ramos, 13 de Maio de 2020.
JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Municipal

PORTARIA 328 2020 - EDIMILSON DA COSTA
Publicação Nº 2526994

Portaria nº 328/2020

JULIANO DUARTE CAMPOS, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no 
artigo 147 da Lei nº 1085 de 01 de Abril de 2016,

Resolve:

Conceder ao servidor EDIMILSON DA COSTA, matricula de nº 752, ocupante do cargo de MOTORISTA do Quadro de Pessoal desta Prefei-
tura, LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (Auxilio Doença) a partir do dia 14/04/2020.

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.

Governador Celso Ramos, 13 de Maio de 2020.
JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Municipal
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PORTARIA 329 2020 - GIULIA ORTIGARA BORTOLINI
Publicação Nº 2526995

Portaria nº 329/2020

JULIANO DUARTE CAMPOS, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto na 
lei nº 1125 de 03 de Agosto de 2016,

Resolve:

Rescindir o Contrato Temporário de Trabalho firmado com a Sra. GIULIA ORTIGARA BORTOLINI, exonerando-a do cargo de ODONTÓLOGO-
-ESF do Quadro de Pessoal desta Prefeitura, a partir do dia 03/05/2020.

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.

Governador Celso Ramos, 13 de Maio de 2020.
JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Municipal

PORTARIA 330 2020 - RESCINDIR CONTRATOS TEMPORÁRIOS
Publicação Nº 2527003

Portaria nº 330/2020

JULIANO DUARTE CAMPOS, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto na 
lei nº 1125 de 03 de Agosto de 2016,

Resolve:

Rescindir os Contratos Temporários de Trabalho firmados com as ex-servidoras abaixo relacionadas, exonerando-as dos cargos do Quadro 
de Pessoal desta Prefeitura:
Nome Cargo
FABIOLA SOUZA DOS SANTOS AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
SARA MARIANE OLIVEIRA RIBEIRO LOEVE MÉDICO

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.

Governador Celso Ramos, 19 de Maio de 2020.

JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Municipal

PORTARIA 331 2020 - SARA MARIANE OLIVEIRA RIBEIRO LOEVE
Publicação Nº 2527008

Portaria nº 331/2020

JULIANO DUARTE CAMPOS, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto na 
lei nº 1125 de 03 de Agosto de 2016,
Resolve:
1º Contratar em Caráter Temporário, a Sra. SARA MARIANE OLIVEIRA RIBEIRO LOEVE para o cargo de MÉDICO do Quadro de Pessoal desta 
Prefeitura, pelo período de 20/05/2020 à 19/05/2021.
2º Esta Contratação tem por objeto estabelecer ações da Atenção Básica à Saúde, junto à SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
3º À contratada aplicam-se as disposições do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, Lei nº 1085/2016.

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.

Governador Celso Ramos, 20 de Maio de 2020.

JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Municipal



18/06/2020 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 3174

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 367

PORTARIA 332 2020 - JAQUELINE ANGELITA PEREIRA POLICARPO
Publicação Nº 2527011

Portaria nº 332/2020

JULIANO DUARTE CAMPOS, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando disposto no 
artigo nº 142 da lei nº 1085 de 01 de Abril de 2016,

Resolve:

Conceder à servidora JAQUELINE ANGELITA PEREIRA POLICARPO, matricula nº 930, ocupante do cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
I do Quadro de Pessoal desta Prefeitura, 01 (Um) mês de LICENÇA PRÊMIO, referente ao quinquênio 2013/2018, no período de 18/05/2020 
à 16/06/2020.

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.

Governador Celso Ramos, 21 de Maio de 2020.

JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Municipal

PORTARIA 333 2020 - JORDANIA TORRES DE ALENCAR
Publicação Nº 2527016

Portaria nº 333/2020

JULIANO DUARTE CAMPOS, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no 
Artigo 99 da Lei 1085 de 01 de Abril de 2007,

Resolve:

Exonerar, à pedido, a Sra. JORDANIA TORRES DE ALENCAR do cargo de provimento EFETIVO de ENFERMEIRO do Quadro de Pessoal desta 
Prefeitura.

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.

Governador Celso Ramos, 21 de Maio de 2020.

JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Municipal

PORTARIA 334 2020 - JAMILIA LEANDRA OLIVEIRA
Publicação Nº 2527018

Portaria nº 334/2020

JULIANO DUARTE CAMPOS, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto na 
lei nº 781 de 17 de Abril de 2012 e o disposto no artigo nº 162 da lei nº 1085 de 01 de Abril de 2016,

Resolve:

Conceder LICENÇA MATERNIDADE à Sra. JAMILIA LEANDRA OLIVEIRA, matricula de nº 7053, ocupante de cargo de COORDENADOR 
PEDAGÓGICO DE UNIDADE ESCOLAR do Quadro de Pessoal desta Prefeitura, pelo período de 180 (Cento e Oitenta) dias, iniciando em 
17/05/2020 e com término em 12/11/2020

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.

Governador Celso Ramos, 21 de Maio de 2020.

JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Municipal
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PORTARIA 335 2020 - CONTRATAR SAÚDE
Publicação Nº 2527025

Portaria nº 335/2020

JULIANO DUARTE CAMPOS, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto na 
lei nº 1125 de 03 de Agosto de 2016,
Resolve:
1º Contratar em Caráter Temporário, os servidores abaixo relacionados para os cargos do Quadro de Pessoal desta Prefeitura, pelo período 
de 25/05/2020 à 24/05/2021.
Nome Cargo

MAIANDRA CRISTINA PRIM TÉCNICO DE ENFERMAGEM

EDUARDO OSNI DO AMARAL AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE

2º Estas Contratações tem por objeto estabelecer ações da Atenção Básica à Saúde e do Programa Agentes Comunitários de Saúde, junto 
à SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
3º Aos contratados aplicam-se as disposições do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, Lei nº 1085/2016.

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.

Governador Celso Ramos, 25 de Maio de 2020.
JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Municipal

PORTARIA 336 2020 - PEDRO ROBERTO OCKER
Publicação Nº 2527027

Portaria nº 336/2020

JULIANO DUARTE CAMPOS, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no 
artigo 147 da Lei nº 1085 de 01 de Abril de 2016,

Resolve:
Conceder ao servidor PEDRO ROBERTO OCKER, matricula de nº 1090, ocupante do cargo de AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE do Quadro 
de Pessoal desta Prefeitura, LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (Auxilio Doença) a partir do dia 23/05/2020.

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.

Governador Celso Ramos, 25 de Maio de 2020.
JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Municipal

PORTARIA 337 2020 - CMDU
Publicação Nº 2527029

Portaria nº 337/2020

JULIANO DUARTE CAMPOS, Prefeito Municipal de GOVERNADOR CELSO RAMOS, no uso das atribuições legais e em conformidade com a 
Lei 389/96 (Plano Diretor) e com o Decreto nº 078/2016 que disciplina a criação deste conselho,

Resolve:
Art. 1º - Nomear o representante da Secretaria Municipal de Planejamento para presidir os trabalhos do CMDU, para o período 2020/2022, 
o Servidor GLAUCIO STASKOVIAK JUNIOR.

Art. 2º - O presidente receberá as documentações dos inscritos pra a referida gestão que será analisada pelos mesmos e homologada por 
todos os presentes.

Art. 3º - Após homologada a relação do inscritos fica constituídos o CMDU para o período 2020/2022.

Art. 4º - Revogar a portaria nº 466 de 16 de maio de 2017

Governador Celso Ramos, 29 de Maio de 2020.
JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Municipal
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PORTARIA 338 2020 - CONTRATAR EDUCAÇÃO
Publicação Nº 2527031

Portaria nº 338/2020

JULIANO DUARTE CAMPOS, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto na 
lei nº 1125 de 03 de Agosto de 2016,
Resolve:
1º Contratar em Caráter Temporário, os servidores abaixo relacionados para os cargos do Quadro de Pessoal desta Prefeitura, pelo período 
de 27/05/2020 à 18/12/2020:

Nome Cargo

ISAIL BATISTA ALVES PROFESSOR DE 5ª à 8ª SÉRIE

ISAIL BATISTA ALVES PROFESSOR DE 5ª à 8ª SÉRIE

MARCELO DE SOUZA SCHLISCHTING PROFESSOR DE 5ª à 8ª SÉRIE

VITOR RAMOS PEREIRA PROFESSOR DE 5ª à 8ª SÉRIE

2º Estas Contratações tem por objeto a ministração de aulas nas unidades da Rede Municipal de Ensino, junto à SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO, em virtude dos cargos não terem oferecidos em concurso público.
3º Aos contratados aplicam-se as disposições do Estatuto dos Servidores do Magistério Público Municipal, Lei nº 566/2007.
Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.

Governador Celso Ramos, 27 de Maio de 2020.
JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Municipal

PORTARIA 339 2020 - SILVANA E VALDENEIA
Publicação Nº 2527033

Portaria nº 339/2020

JULIANO DUARTE CAMPOS, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto 
no artigo nº 25 e no artigo nº 101 da Lei 1085 de 01 de Abril de 2016, o disposto na Lei nº 1087 de 01 de Abril de 2016, o disposto na Lei 
nº 1162 de 30 de Janeiro de 2017, o disposto no Decreto nº 023 de 07 de Fevereiro de 2017 e o disposto na Lei nº 1189 de 18 de Julho 
de 2017,

Resolve:
1º Exonerar a Sra. SILVANA KLAUSEN MOTTA do cargo de provimento em comissão de CHEFE DE POSTO DE SAÚDE do Quadro de Pessoal 
desta Prefeitura.
2º Nomear a Sra. VALDENÉIA TEIXEIRA para o cargo de provimento em comissão de CHEFE DE POSTO DE SAÚDE do Quadro de Pessoal 
desta Prefeitura.

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.

Governador Celso Ramos, 27 de Maio de 2020.
JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Municipal

PORTARIA 340 2020 - EUGENIO GUSTAVO BATISTA DE SIQUEIRA
Publicação Nº 2527035

Portaria nº 340/2020

JULIANO DUARTE CAMPOS, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no 
Artigo 99 da Lei 1085 de 01 de Abril de 2007,

Resolve:
Exonerar, à pedido, o Sr. EUGENIO GUSTAVO BATISTA DE SIQUEIRA do cargo de provimento EFETIVO de PEDREIRO do Quadro de Pessoal 
desta Prefeitura.

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.

Governador Celso Ramos, 29 de Maio de 2020.
JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Municipal
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PORTARIA 341 2020 - PATRICIA STEFANI
Publicação Nº 2527038

Portaria nº 341/2020

JULIANO DUARTE CAMPOS, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no 
Artigo 99 da Lei 1085 de 01 de Abril de 2007,

Resolve:
Exonerar, à pedido, a Sra. PATRICIA STEFANI do cargo de provimento EFETIVO de TÉCNICO DE ENFERMAGEM do Quadro de Pessoal desta 
Prefeitura.

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.

Governador Celso Ramos, 27 de Maio de 2020.
JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Municipal

PORTARIA 342 2020 - ANTONIO JAIME ENGRACIA
Publicação Nº 2527040

Portaria nº 342/2020

JULIANO DUARTE CAMPOS, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no 
Artigo 99 da Lei 1085 de 01 de Abril de 2007,

Resolve:
Exonerar, por falecimento, o Sr. ANTONIO JAIME ENGRACIA do cargo de provimento EFETIVO de AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSER-
VAÇÃO do Quadro de Pessoal desta Prefeitura, a partir do dia 21/05/2020.

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.

Governador Celso Ramos, 01 de Junho de 2020.
JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Municipal

PORTARIA 343 2020 - GABRIELA CALLADO
Publicação Nº 2527043

Portaria nº 343/2020

JULIANO DUARTE CAMPOS, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto na 
lei nº 1125 de 03 de Agosto de 2016,
Resolve:
1º Contratar em Caráter Temporário, a Sra. GABRIELA CALLADO para o cargo de ENFERMEIRO do Quadro de Pessoal desta Prefeitura, pelo 
período de 01/06/2020 à 30/11/2020.
2º Esta Contratação tem por objeto estabelecer ações do programa Estratégias de Saúde Familiar e/ou da Atenção Básica à Saúde, junto à 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
3º À contratada aplicam-se as disposições do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, Lei nº 1085/2016.

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.

Governador Celso Ramos, 01 de Junho de 2020.
JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Municipal

PORTARIA 344 2020 - SINDICANCIA AUDITORIA TRIBUNAL DE CONTAS
Publicação Nº 2527045

Portaria nº 344/2020

JULIANO DUARTE CAMPOS, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no 
artigo 287 da Lei 1085 de 01 de Abril de 2016,

Resolve:
Nomear os servidores HUGO ALVES FILHO, matricula nº 151, ocupante do cargo efetivo de AGENTE ADMINISTRATIVO II, ZÉLIO MAURICIO 
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KOERICH, matricula nº 317, ocupante do cargo efetivo de DIGITADOR II e ALEXSANDRO MANOEL PORTO, matricula nº 555, ocupante do 
cargo efetivo de OPERADOR DE EQUIPAMENTOS para, sob a presidência do primeiro nomeado, comporem a comissão de SINDICÂNCIA 
para apurar irregularidades no pagamento de horas extras e outras verbas salariais, a exclusão de registro de ponto, registro de ponto não 
encontrado, atendendo determinação do tribunal de contas.
Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.

Governador Celso Ramos, 01 de Junho de 2020.
JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Municipal

PORTARIA 345 2020 - THIAGO CORREIA
Publicação Nº 2527047

Portaria nº 345/2020

JULIANO DUARTE CAMPOS, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no 
Artigo 99 da Lei 1085 de 01 de Abril de 2007,

Resolve:
Exonerar, à pedido, o Sr. THIAGO CORREIA do cargo de provimento EFETIVO de ENFERMEIRO do Quadro de Pessoal desta Prefeitura, a 
partir do dia 02/06/2020.

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.

Governador Celso Ramos, 04 de Junho de 2020.
JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Municipal

PORTARIA 346 2020 - BARBARA MARIA DE OLIVEIRA AZEVEDO
Publicação Nº 2527049

Portaria nº 346/2020

JULIANO DUARTE CAMPOS, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto na 
lei nº 1125 de 03 de Agosto de 2016,

Resolve:
Rescindir o Contrato Temporário de Trabalho firmado com a Sra. BARBARA MARIA DE OLIVEIRA AZEVEDO, exonerando-a do cargo de MÉ-
DICO - ESF do Quadro de Pessoal desta Prefeitura, a partir do dia 02/06/2020.

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.

Governador Celso Ramos, 04 de Junho de 2020.
JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Municipal

PORTARIA 347 2020 - WAMBERG SAGÁS SOARES
Publicação Nº 2527051

Portaria nº 347/2020

JULIANO DUARTE CAMPOS, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto na 
lei nº 1125 de 03 de Agosto de 2016,

Resolve:
Rescindir o Contrato Temporário de Trabalho firmado com o Sr. WAMBERG SAGÁS SOARES, exonerando-o do cargo de PROFESSOR DE 5ª 
à 8ª SÉRIE do Quadro de Pessoal desta Prefeitura, a partir do dia 05/06/2020.

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.

Governador Celso Ramos, 08 de Junho de 2020.
JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Municipal
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PORTARIA 348 2020 - LAIZE MAURITA FERNANDES WOLLINGER
Publicação Nº 2527053

Portaria nº 348/2020

JULIANO DUARTE CAMPOS, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no 
artigo 147 da Lei nº 1085 de 01 de Abril de 2016,

Resolve:

Conceder LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (Auxilio Doença) à servidora LAIZE MAURITA FERNANDES WOLLINGER, matricula de nº 
7776, ocupante do cargo de MONITOR do Quadro de Pessoal desta Prefeitura, a partir do dia 28/05/2020.

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.

Governador Celso Ramos, 10 de Junho de 2020.
JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Municipal

PORTARIA 349 2020 - MIRIAN ZALI DA COSTA DE CARVALHO
Publicação Nº 2527055

Portaria nº 349/2020

JULIANO DUARTE CAMPOS, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no 
artigo 147 da Lei nº 1085 de 01 de Abril de 2016,

Resolve:
Conceder LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (Auxilio Doença) à servidora MIRIAN ZALI DA COSTA DE CARVALHO, matricula de nº 
7563, ocupante do cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE do Quadro de Pessoal desta Prefeitura, a partir do dia 27/05/2020.

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.

Governador Celso Ramos, 10 de Junho de 2020.
JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Municipal

Samae - Gov. CelSo ramoS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL RP 16/2020 PROCESSO 16/2020
Publicação Nº 2527227

AVISO DE LICITAÇÃO

O SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS, COMUNICA AOS INTERESSADOS QUE REALI-
ZARÁ A LICITAÇÃO NA FORMA ABAIXO:
PREGÃO PRESENCIAL RP 16/2020
PROCESSO 16/2020

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL POR MEIO DE CAMINHÃO PIPA 
COM MOTORISTA/OPERADOR E SERVIÇOS DE LIMPEZA DE REDES POR MEIO DE CAMINHÃO HIDROJATO COM MOTORISTA/OPERADOR 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC CON-
FORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL.

DATA DA ENTREGA DOS ENVELOPES: 01/07/2020 até ás 10h00min.
DATA DE ABERTURA DA REUNIÃO PÚBLICA: 01/07/2020 ás 10h30min.

Os interessados deverão retirar o edital no site do SAMAE de Governador Celso Ramos – www.samaegcr.com.br, presencialmente na sede 
do SAMAE de segunda a sexta feira, das 13:30 às 18:30hs no Setor de Licitações ou ainda requisitando o mesmo pelos e-mails: comprase-
licitacoes@samaegcr.com.br/samaegcr@samaegcr.com.br.

Governador Celso Ramos, 17 de junho de 2020.
RICARDO AMILTON DA SILVA
Diretor Geral

http://www.samaegcr.com.br
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AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL RP 17/2020 PROCESSO 17/2020
Publicação Nº 2527229

AVISO DE LICITAÇÃO

O SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS, COMUNICA AOS INTERESSADOS QUE REALI-
ZARÁ A LICITAÇÃO NA FORMA ABAIXO:
PREGÃO PRESENCIAL RP 17/2020
PROCESSO 17/2020

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS PARA MANUTEN-
ÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PESADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE 
ÁGUA E ESGOTO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC.

DATA DA ENTREGA DOS ENVELOPES: 01/07/2020 até ás 15h00min.

DATA DE ABERTURA DA REUNIÃO PÚBLICA: 01/07/2020 ás 15h30min.

Os interessados deverão retirar o edital no site do SAMAE de Governador Celso Ramos – www.samaegcr.com.br, presencialmente na sede 
do SAMAE de segunda a sexta feira, das 13:30 às 18:30hs no Setor de Licitações ou ainda requisitando o mesmo pelos e-mails: comprase-
licitacoes@samaegcr.com.br/samaegcr@samaegcr.com.br.

Governador Celso Ramos, 17 de junho de 2020.
RICARDO AMILTON DA SILVA
Diretor Geral

http://www.samaegcr.com.br
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Grão Pará

Prefeitura

LEI MUNICIPAL N. 2.166/2020
Publicação Nº 2526285

LEI MUNICIPAL Nº 2.166/2020
(De 17 de junho de 2020)
“ALTERA DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº 1.804/2011, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

MÁRCIO BORBA BLASIUS, Prefeito de Grão-Pará, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER a todos os munícipes que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica alterada a redação do § 3º, do artigo 13, da Lei Municipal nº 1.804/2011, consoante redação que segue:
“Art. 13. [...]

§ 3º O Presidente do COMDEMA será escolhido por meio de votação dos Conselheiros integrantes do Conselho Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente – COMDEMA.”

Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Grão-Pará/SC, 17 de junho de 2020.
MARCIO BORBA BLASIUS
Prefeito Municipal
Publique-se na forma da Lei.

DIONE HEINZEN
Secretário Municipal da Administração e Fazenda

LEI MUNICIPAL N. 2.167/2020
Publicação Nº 2526292

LEI MUNICIPAL Nº 2.167/2020
(De 17 de junho de 2020)
“INSTITUI, NO MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ, O DIA 28 DE JULHO COMO O `DIA DO PRODUTOR RURAL´.”

MARCIO BORBA BLASIUS, Prefeito de Grão-Pará, FAZ SABER a todos os munícipes que a Câmara Municipal aprovou e Ele sanciona a se-
guinte Lei de iniciativa do Poder Legislativo:

Art. 1º. Fica instituído, no Município de Grão-Pará, o “Dia do Produtor Rural”, a ser comemorado no dia 28 de julho de cada ano.

Parágrafo único – A data de que trata o caput deste artigo deverá constar do calendário oficial do Município.
Art. 2º. O “Dia do Produtor Rural” não será considerado feriado municipal.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Grão-Pará/SC, 17 de junho de 2020.
MARCIO BORBA BLASIUS
Prefeito Municipal

Publique-se na forma da Lei.

DIONE HEINZEN
Secretário Municipal da Administração e Fazenda

PORTARIA N. 06-2020 PAD CIACA
Publicação Nº 2526487

Consórcio Intermunicipal de Abrigo para Criança e Adolescente – CIACA
CNPJ 06.081.945/0001-6PORTARIA Nº 06/2020, de 18 de junho de 2020.

SALÉSIO WIEMES, Presidente do Consórcio Intermunicipal de Abrigo para Criança e Adolescente – CIACA, e MARLISE DA SILVA NAZARIO 
ELIZEU, Coordenadora do CIACA,

CONSIDERANDO a necessidade de prorrogação do Processo Administrativo Disciplinar – PAD nº 01/2019, conforme solicitado pela Comissão 
Processante;
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RESOLVEM:
Art. 1º. Prorrogar por 60 (sessenta) dias o Processo Administrativo Disciplinar – PAD nº 01/2019.

Art. 2º. Determinar a entrada em vigor desta Portaria na data de sua publicação no Mural, revogadas as disposições em contrário.

Braço do Norte/SC, 18 de junho de 2020.
SALÉSIO WIEMES
Presidente do CIACA

Esta Portaria foi registrada nesta Coordenação e publicada no Mural do CIACA na data de 18 de junho de 2020.

MARLISE DA SILVA NAZARIO ELIZEU
Coordenadora do CIACA

PORTARIA N. 193-2020 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BIÊNIO 2020-2022
Publicação Nº 2526644

PORTARIA N. 193 /2020
DE 17 DE JUNHO DE 2020

MARCIO BORBA BLASIUS, Prefeito Municipal de Grão-Pará, no uso de suas atribuições, de acordo com a Lei Municipal nº 883, de 07 de ou-
tubro de 1997, com as alterações da Lei Municipal nº 1.093, de 25 de setembro de 2001, e Lei Municipal nº 1.318, de 1º de julho de 2004.
RESOLVE

Art. 1º - Nomear os membros integrantes do Conselho Municipal de Educação para o biênio 2020/2022, ficando assim constituído:

Representantes da Associação Grãoparaense de Desenvolvimento Social –AGRADES
Titular: Sônia Bruning Ascari
Titular: Rosilda Perin Böger

Representantes da Associação de Pais e Professores – A.P.P. da Rede Estadual de Ensino
Titular: Ângela Maria Meurer M-ller Berthier
Suplente: Ronaldo André Silveira

Representantes da Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Titular: Jane Bonin
Titular: Edinara Hereck Bussolo
Suplente: Greicy de Oliveira Pedroso

Representantes da Rede Municipal de Ensino
Titular: Jane Bussolo Blasius
Titular: Patrícia Heidemann Inácio

Representante da Câmara de Dirigentes Logistas – CDL
Titular: Dhean Debiasi Hilman

Representantes da Associação de Pais e Professores – A.P.P. da Rede Municipal de Ensino
Titular: Sandra Aparecida Dacorégio Weber Blasius
Suplente: Jamili M-ller Dorigon

Representante da Câmara Municipal de Vereadores
Titular: Ana Paula Galvan Momm

Representante da Educação Especial
Titular: Dilciléia Pereira Wessler

Representantes da Rede Estadual de Ensino
Titular: Denize Redivo Bussolo
Suplente: Janice Bonin Baggio

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Grão-Pará, 17 de junho de 2020.
MARCIO BORBA BLASIUS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado nesta Secretaria da Administração e Fazenda em 17 de junho de 2020.
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DIONE HEINZEN
Secretário Municipal da Administração e Fazenda

QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA
Publicação Nº 2526569

JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA

Nos termos do artigo 5º, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, considerando que a empresa ROSIMERI ASCARI 
LAIPELT SCHLICKMANN possui valores em haver do Município de Grão-Pará; considerando que o município está em mora com os referi-
dos valores e que isso pode acarretar prejuízos financeiros futuros para o município; considerando os serviços/produtos fornecidos vão ao 
encontro do interesse público primário do Município, ,justifica-se o pagamento da obrigação no valor de R$ 1.519,60 fora da ordem cro-
nológica, consoante adiante descrito:

Prefeitura Municipal de Grão-Pará

Restos a pagar nº 2468, 3200, 3201, 3202, 3203 e 3204/2020.

Desta forma, tendo em vista o acima justificado efetua-se o pagamento do credor e PUBLIQUE-SE esta justificativa, para que a mesma surta 
os efeitos jurídicos legais.

Grão-Pará/SC, 17 de junho de 2020.
MARCIO BORBA BLASIUS
Prefeito Municipal
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Gravatal

Prefeitura

DECRETO N. º 60/2020: REESTABELECE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE GRAVATAL.

Publicação Nº 2526477

DECRETO N. º 60, DE 17 DE JUNHO DE 2020.
“REESTABELECE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GRAVATAL.”

WANDERLEI NAZARIO MAREGA, Prefeito Municipal de Gravatal, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe são conferidas 
pela legislação em vigor,

DECRETA:
Art.1º - Fica estabelecido horário de funcionamento dos serviços públicos municipais, com atendimento ao público, com inicio das atividades 
às 07h30min (sete horas e trinta minutos) até às 13h30min (treze horas e trinta minutos).

Art. 2º- Este decreto entra em vigor em 22 de junho de 2020.

Art. 3º- Fica revogado o Decreto n° 36, de 08 de abril de 2020.

Gabinete do Prefeito Municipal de Gravatal, em 17 de junho de 2020.
WANDERLEI NAZÁRIO MAREGA
Prefeito Municipal

DECRETO N.º 59/2020:DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DE MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE 
SINDICÂNCIA, INQUÉRITOS E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Publicação Nº 2526475

DECRETO N.º 59/2020, DE 16 DE JUNHO DE 2020.

“DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DE MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA, INQUÉRITOS E PROCESSO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

WANDERLEI NAZARIO MAREGA, Prefeito Municipal de Gravatal, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições legais e com base na Lei 
Complementar nº. 022 de 09 de junho de 2013, Lei Complementar n° 165 de 08 de outubro de 2013 e Lei nº 1654 de 22 de outubro de 
2013.
DECRETA:
Art. 1º - Fica alterado o Decreto n. º 005, de 02 de janeiro de 2017, que criou a Comissão Permanente de Sindicância, Inquéritos e Processo 
Administrativo Disciplinar do Município de Gravatal – SC, o qual atribuiu à mesma, suas funções e prerrogativas, sendo alterado o Decreto 
apenas para nova composição de seus membros, conforme descrição abaixo:

Presidente - Henrique Falchetti da Silva
Membro - Elizangela Borges da Silva Calegari
Secretária - Rayanne Vargas PIckler

Suplente – Murilo Maurício da Silva
Suplente – Anderson Policarpo Darela Neves

Parágrafo Único - A presente alteração tem por objetivo dar continuidade aos trabalhos em razão da saída da Comissão da Servidora Héveni 
Maria Armani Zingano.

Art. 2º - Os demais termos do Decreto 005/2017, permanecem inalterados para todos os fins.

Art. 3º - Fica revogado o Decreto n° 53/2020, de 25 de maio de 2020.

Art. 4° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gravatal - SC, em 16 de junho de 2020
WANDERLEI NAZARIO MAREGA
Prefeito Municipal
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EDITAL EMERGENCIAL SIMPLIFICADO N° 07/2020: PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA 
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL TEMPORÁRIA PARA ATUAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Publicação Nº 2526468

 EDITAL EMERGENCIAL SIMPLIFICADO N° 07/2020
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL TEMPORÁRIA PARA ATUAR NA SECRETARIA MUNICI-
PAL DE SAÚDE.

O Prefeito Municipal de Gravatal e a Gestora do Fundo Municipal de Saúde, conforme segue, no uso de suas atribuições legais, nos termos 
do art. 37 da Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, TORNAM PÚBLICO que realizarão PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICA-
DO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
Considerando que não existem mais profissionais classificados nos processos seletivos anteriores, dos cargos descritos neste Edital;
O presente reger-se-á pelas instruções especiais contidas neste Edital e pelas demais disposições legais vigentes.

I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

O Processo Seletivo Público Simplificado será Classificatório sendo a classificação realizada mediante a apresentação de Títulos conforme 
previsto neste Edital, seus Anexos e eventuais retificações, cabendo à Comissão Especial de Processo Público Simplificado para sua execu-
ção.
O Processo Seletivo Público Simplificado destina-se ao provimento de vaga em caráter temporário para contatação e substituição de ser-
vidores, profissionais de saúde, em férias, por pedido de demissão, encerramento de contrato e outras situações de emergência como o 
COVID-19.
As contratações serão realizadas pelo regime da Consolidação das Leis Trabalho- CLT, para cargos do ESF e estatutário para os demais 
cargos, por tempo determinado e estritamente necessário para a consecução das tarefas.
O inteiro teor do Edital estará disponível no “site” www.gravatal.sc.gov.br, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato à obtenção 
desse documento.

II – DOS CARGOS E VAGAS
O Processo Seletivo Público Simplificado destina-se ao provimento de vaga em caráter temporário para contatação e substituição de ser-
vidores, profissionais de saúde, em férias, por pedido de demissão, encerramento de contrato e outras situações de emergência como o 
COVID-19.

– TABELA DE CARGOS:

CARGO ESCOLARIDADE CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL VENCIMENTO VAGAS

Agente Comunitária de Saúde
ESF Varzea das Canoas
ESF Pouso Alto
ESF Porto do Gravatá (centro) ESF Energia das 
Aguas (termas)

Ensino Fundamental Completo 40H R$ 1.400,00 01 vaga + reserva

Auxiliar de Farmácia Ensino Médio Completo 40H R$ 1.115,77 01 vaga + Reserva
Auxiliar Serviços Gerais - Feminino Ensino Fundamental Completo 40H R$ 1.115,77 01 vaga + Reserva
Enfermeiro Ensino Superior em enfermagem 40H R$ 2.854,20 01 vaga + Reserva

Enfermeiro ESF Ensino Superior em enfermagem 40H R$ 2.854,20 01 vaga + Reserva

Farmacêutico Bioquímico Ensino Superior em farmárcia/bioqui-
mica 40H R$ 2.774,43 01 vaga + Reserva

Fisioterapeuta
NASF Ensino Superior em Fisioterapia 20H R$ 1.548,04 01 vaga + Reserva

Motorista Ensino Fundamental Completo 40H R$ 1.115,77 01 vaga + Reserva

Nutricionista NASF Ensino Superior em Nutrição 20H R$ 1.548,04 01 vaga + Reserva

Odontólogo ESF Ensino Superior em Odontologia 40H R$ 3.842,20 01 vaga + Reserva

Psicólogo ESF Ensino Superior em Psicologia 40H R$ 1.797,53 01 vaga + Reserva

Psicólogo NASF Ensino Superior em Psicologia 20H R$ 1.548,04 01 vaga + Reserva

Técnico de Enfermagem ESF Ensino Médio completo + Curso Téc-
nico em Enfermagem 40H R$ 1.646,66 01 vaga + Reserva

Técnico Vigilância Epidemiológica Ensino Médio Completo 40H R$ 1.702,84 01 vaga + Reserva

OBS: Conforme artigo 11 da Lei 134/2009, o agente comunitário deve residir na área dda comunidade em que atuar.

DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS:
– As atribuições de cada cargo encontram-se nas legislações abaixo mencionadas:
- Agente Comunitária de Saúde -Lei Complementar 134/2009

http://www.gravatal.sc.gov.br/
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- Auxiliar de Farmácia - Lei Complementar 139/2010
- Auxiliar Serviços Gerais – Feminino - Lei Complementar 139/2010
- Enfermeiro - Lei Complementar 139/2010
- Enfermeiro ESF - Lei Complementar 134/2009
- Farmacêutico Bioquímico - Lei Complementar 139/2010
- Fisioterapeuta NASF – Leis Complementares n°s 22/2005 e 185/2015;
- Motorista - Lei Complementar 139/2010
- Nutricionista NASF - Leis Complementares n°s 22/2005 e 185/2015;
- Odontólogo ESF - Lei Complementar 134/2009
- Psicólogo ESF - Lei Complementar 134/2009
- Psicólogo NASF - Leis Complementares n°s 22/2005 e 185/2015;
- Técnico de Enfermagem ESF - Lei Complementar 134/2009
- Técnico Vigilância Epidemiológica - Lei Complementar 179/2014

– DO REGIME JURÍDICO

CARGO REGIME JURÍDICO BASE LEGAL

Agente Comunitária de Saúde CLT Lei Complementar 134/2009

Auxiliar de Farmácia ESTATUTÁRIO Lei Complementar 139/2010
Auxiliar Serviços Gerais - Feminino ESTATUTÁRIO Lei Complementar 139/2010
Enfermeiro ESTATUTÁRIO Lei Complementar 139/2010

Enfermeiro ESF CLT Lei Complementar 134/2009

Farmacêutico Bioquímico ESTATUTÁRIO Lei Complementar 139/2010

Fisioterapeuta NASF ESTATUTÁRIO Lei Complementar 022/2005
Lei Complementar 185/2015

Motorista ESTATUTÁRIO Lei Complementar 139/2010

Nutricionista NASF ESTATUTÁRIO Lei Complementar 022/2005
Lei Complementar 185/2015

Odontólogo ESF CLT Lei Complementar 134/2009

Psicólogo ESF CLT Lei Complementar 134/2009

Psicólogo NASF ESTATUTÁRIO Lei Complementar 022/2005
Lei Complementar 185/2015

Técnico de Enfermagem ESF CLT Lei Complementar 134/2009

Técnico Vigilância Epidemiológica ESTATUTÁRIO Lei Complementar 179/2014

III - CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO E CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
São requisitos para o candidato participar do processo seletivo público simplificado e/ou para firmar contrato temporário com a administra-
ção pública: I - a nacionalidade brasileira;
II - a idade mínima de dezoito anos;
III - a quitação com as obrigações militares e eleitorais;
IV - aptidão física e mental;
V - nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo/função pública;

É vedada a celebração de contrato com a administração pública sem o preenchimento dos requisitos do item 3.1, observando, ainda, a 
vedação de cumulação de cargos públicos, o período de interrupção do contrato de trabalho e a inexistência de aplicação de penalidade de 
demissão ou perda de cargo público.

IV – DAS INSCRIÇÕES
A inscrição do Processo Seletivo Público Simplificado serão gratuitas;

As inscrições estarão abertas e realizadas entre os dias 18/06/2020 a 24/06/2020, em dias últeis, no seguinte horário: das 08h às 13h ex-
clusivamente na sede da Secretaria de Saúde, situada na Rua Eng. Annes Gualberto, Centro, na cidade de Gravatal – SC.
A ficha de inscrição que está no Anexo I do presente Edital deverá ser entregue devidamente preenchida pelo candidato.
No ato da inscrição, o candidato deverá anexar fotocópia dos documentos solicitados, em envelope lacrado deixando a ficha de inscrição 
para ser anexada na parte de fora do envelope.
Não haverá conferência de documentos no ato da inscrição, ficando sob resposabilidade do candidato a confeencia dos mesmos, assim 
como não será aceito entrega posterior.
Comprovar experiência profissional citadas neste Edital e formações acadêmicas com fotocópias e originais de título, certificados, atestados 
ou declarações;
Efetuada a inscrição, o candidato receberá um comprovante de inscrição, o qual deverá ser apresentado, caso sua inscrição seja selecionada;
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Não será aceita inscrição via fax, via postal e/ou via e-mail;
As informações prestadas no formulário de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a Comissão o direito de excluir 
do processo Seletivo Simplificado aquele candidato que fornecer dados comprovadamente inverídicos;
Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente ao estabelecido neste edital.
Os documentos que o candidato deverá apresentar e/ou anexar cópia para a inscrição são os seguintes:
I) Currículo atualizado, rubricado e assinado;
II) Carteira de Identidade;
III) CPF;
IV) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou contrato firmado com o empregador constando obrigatoriamente o período de início 
e término do trabalho realizado;
V) Diploma de curso superior na área, ou certificado de conclusão de ensino médio ou certificado de conclusão de ensino fundamental;
VI) Certificados de Cursos de Pós-Graduação, Especialização, Extensão e Aperfeiçoamento, na área, conforme o cargo;
VII) No caso de experiência no setor público ou privado deverá ser apresentada Declaração de tempo de serviço emitida pelo empregador 
ou apresentar carteira d etrabalho devidamente anotada;
VIII) Apresentar quitações das obrigações eleitorais;
IX) Registro no Conselho de Classe correspondente a categoria profissional;
X) Comprovante de residência para o cargo de agente comunitário.

Os Diplomas e Certificados de cursos de extensão, de aperfeiçoamento devem estar devidamente registrados de acordo com a legislação 
pertinente.
Caso a documentação apresentada não cumpra as exigências estabelecidas neste edital, o candidato estará automaticamente eliminado da 
seleção.

V – DA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS

A seleção tem por fim cumprir o papel de identificar, entre os candidatos, aqueles mais aptos a desempenharem as exigências requeridas 
para os cargos oferecidos neste Edital e cujo perfil seja mais adequado para desenvolvê-las.
A seleção será realizada em uma única etapa denominada Avaliação Curricular, de caráter classificatório.
Os candidatos classificados serão convocados, por telefone (informado no ato da inscrição).

VI – CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO PARA CARGOS DO ENSINO SUPERIOR
TÍTULOS PONTOS

Especialização na área 01 Ponto

Cursos na área da saúde nos últimos anos

Cursos, treinamentos, pesquisas, Congressos, simpósios,
relacionado à área de conhecimento do cargo pleiteado
com carga horária mínima de 12 horas (carga horária miníma exigida por 
curso)

0,5 ponto por
curso, podendo ser computado no máximo 3 (três) pontos.

Experiência Profissional nos últimos 4 (quatro anos)
Atendimento de trabalho na área do cargo pleiteado no serviço público 01 ponto cada ano de trabalho

Atendimento de trabalho na área do cargo pleiteado no serviço privado 01 ponto a cada
06 (seis) meses de trabalho, podendo ser computado no máximo 3 (três) 
pontos.

VII - CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO PARA CARGOS DO ENSINO MÉDIO
TÍTULOS PONTOS
Cursos na área da saúde nos últimos anos

Cursos, treinamentos, pesquisas, Congressos, simpósios,
relacionado à área de conhecimento do cargo pleiteado

0,5 ponto por
curso,

com carga horária mínima de 04 horas (carga horária miníma exigida por 
curso) podendo ser

computado no

máximo 3 (três)

pontos.

Experiência Profissional nos últimos 3 (três anos)

Atendimento de trabalho na área do cargo pleiteado no serviço público 01 ponto cada ano de trabalho

Atendimento de trabalho na área do cargo pleiteado no serviço
01 ponto a cada
06 (seis) meses de trabalho, podendo ser computado no máximo 3 (três) 
pontos.
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VIII - CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO PARA CARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

TÍTULOS PONTOS
Cursos na área da saúde nos últimos anos
Cursos, treinamentos, pesquisas, Congressos, simpósios, relacionado à área de conheci-
mento do cargo pleiteado.

com carga horária mínima de 04 horas (carga horária miníma exigida por curso)

0,5 ponto por curso, podendo ser computado no máximo 3 
(três) pontos.

Experiência Profissional nos últimos 3 (três anos)

Atendimento de trabalho na área do cargo pleiteado no serviço público 01 ponto cada ano de trabalho

Atendimento de trabalho na área do cargo pleiteado no serviço privado 01 ponto a cada 06 (seis) meses de trabalho, podendo ser 
computado no máximo 3 (três) pontos.

Atendimento de trabalho do cargo pleitado, na área de saúde 0,5 pontos a cada 06 (seis) meses de trabalho, podendo ser 
computado no máximo 3 (três) pontos.

 IX– DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
7.1. O critério de desempate adotado aos candidatos será o seguinte:
I. Maior tempo de serviço prestado na área de atuação, devidamente comprovado em documento (público ou privado);
II. Candidato de maior idade;
III. O candidato que tenha residência e domicílio em Gravatal – SC.
IV. Extinguindo-se os critérios de desempate, sem resultado, será realizado sorteio.

X- DO RESULTADO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS

8.1. O resultado será divulgado no site www.gravatal.sc.gov.br e Mural da Prefeitura Municipal, até o dia 25 de junho de 2020.

XI– DOS RECURSOS
9.1. O candidato que se sentir prejudicado poderá interpor recursos mediante requerimento direcionado a Comissão de Seleção do Processo 
Seletivo Público Simplificado, mediante requerimento, desde que:
I - protocolado no Setor de Arrecadação do Município até 01 (um) dia útil após a divulgação do resultado. Anexo III contém cronograma 
simplificado das datas.
II - O recurso que se basear em razões subjetivas, sem a devida comprovação será indeferido.
III- Não serão analisados os recursos interpostos fora dos prazos estipulados neste Edital, conforme Anexo III, contendo cronograma sim-
plificado das datas.
IV - Os recursos deverão ser apresentados em formulário próprio, conforme modelo constante do Anexo II deste Edital.

XII – HOMOLOGAÇÃO

O resultado final do processo seletivo simplificado será homologado através de publicação no Mural da Prefeitura Municipal de Gravatal e 
site da Prefeitura Municipal - www.gravatal.sc.gov.br, onde constará a relação dos candidatos classificados, em ordem decrescente de clas-
sificação, contendo o nome do candidato.
As contratações serão realizadas pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho- CLT, para cargo do ESF e estatutário para os demais 
cargos, por tempo determinado e estritamente necessário para a consecução das tarefas.
Os candidatos serão convocados em observância a ordem da classificação, observada a caracterização da necessidade da Administração.
O candidato classificado e convocado para assumir a vaga disponível que não aceitar a vaga oferecida pela Administração Municipal será 
reclassificado para o final da classificação.
O candidato classificado que não se apresentar no dia e horário determinados perderá a vaga.
O candidato convocado para contratação deverá se apresentar perante o Departamento de Pessoal do Município de Gravatal, no prazo 
máximo de dois dias úteis, após a convocação, sob pena da perda do direito ao preenchimento da vaga.
Na admissão o candidato deverá apresentar os documentos exigidos pelo Departamento de Pessoal, sendo que a não apresentação dos 
mesmos implicará na perda de todos os direitos ao preenchimento da vaga.
A contratação do candidato classificado dependerá, ainda, da aprovação prévia em exames médico admissional e da comprovação da ha-
bilitação.
As contratações serão realizadas mediante dotação orçamentária específica e prévia autorização do Prefeito.
A remuneração do contratado na forma deste Edital será a prevista em lei própria da criação do cargo.
As infrações disciplinares atribuídas ao contratado por tempo determinado serão apuradas mediante Processo Administrativo Disciplinar, 
assegurada ampla defesa.
O contrato firmado de acordo com este Edital extinguir-se-á: I – pelo término contratual;
II - por iniciativa do contratado;
III - quando o contratado incorrer em infração disciplinar punível com demissão observando a ampla defesa e o contraditório;
IV - por iniciativa de Poder Executivo.
A extinção do contrato fundada nos incisos I, II e III não implicará no pagamento de indenização.
A extinção do contrato fundada no inciso IV, decorrente de conveniência administrativa, importará no pagamento ao contratado de indeni-
zação correspondente à metade do que lhe seria devido no período remanescente do contrato.
A extinção do contrato fundada no inciso II será comunicada com antecedência de 30 (trinta) dias, ficando a critério Poder Executivo a 
dispensa desse prazo.
O tempo de serviço público objeto de contratação por tempo determinado será computada na forma prevista em Lei, observada a legislação 

http://www.gravatal.sc.gov.br/
http://www.gravatal.sc.gov.br/


18/06/2020 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 3174

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 382

relativa ao Regime Geral da Previdência Social- RGPS. A assinatura da ficha de inscrição deste Edital valerá como aceitação tácita das normas 
do Processo Seletivo Público Simplificado.
Os candidatos classificados serão chamados à medida que surgir a necessidade, a critério da Secretaria Municipal de Saúde.
Fica assegurado as pessoas com deficiência (PcD), 5% (cinco por cento) das vagas existentes, nos termos do Artigo 37, inciso VIII, da 
Constituição Federal, da Lei Federal Nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, regulamentada pelo Decreto N º 3.298, de 20 de dezembro de 
1999, cujas atribuições do cargo sejam compatíveis com a necessidade da deficiência. A pessoa com deficiência (PcD) ao entregar a docu-
mentação deverá declarar na ficha de inscrição o tipo de deficiência e anexar laudo médico pericial que comprove a deficiência e se a mesma 
é compatível com a atribuição do cargo pretendido.
Não será fornecido ao candidato qualquer documento de caráter individual comprobatório de classificação.
A classificação do candidato no Processo Seletivo Público Simplificado não implica direito a contratação, cabendo ao Município, exclusiva-
mente, a decisão quanto à conveniência e oportunidade as convocações para provimento das demandas verificadas.
Este processo Seletivo Público Simplificado, terá validade de 1 (um) ano a contar de sua homologação final, podendo ser prorrogado por 
igual período, conforme necessidade da Administração Municipal.
No caso de realização de concurso público, as vagas preenchidas serão automaticamente reincididas.
A inexatidão de informações e/ou irregularidades de documentos, ainda que verificadas posteriormente a contratação do candidato na in-
subsistência da inscrição no Processo Seletivo Público Simplificado poderão levar a sua nulidade e consequente rescisão unilateral por parte 
do Município, sem prejuízo das cominações legais aplicáveis.
Os candidatos classificados deverão manter atualizados seus endereços junto ao Município (Departamento Pessoal) responsabilizando-se 
pelos prejuízos que por ventura vierem a ter em decorrências da não atualização, inclusive os que levarem a compreensão de sua desis-
tência tácita.
A simples efetuação da inscrição não gera qualquer direito ao candidato.
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial de Processo Seletivo Público Simplificado, designada pelo Prefeito Municipal, 
conforme Decreto nº 09, de 06 de fevereiro de 2020 ou, após contratação, pela Secretaria Municipal da Saúde, conforme o caso.
Não poderão ser contratados os interessados que:
I - foram demitidos ou exonerados por Processo de Sindicância e/ou Administrativo Disciplinar.
As despesas decorrentes da execução deste Edital correrão por conta de dotação específica consignada no orçamento.
Integram esse Edital os seguintes anexos:
a) Anexo I – Ficha de Inscrição e Comprovante de Inscrição;
b) Anexo II – Formulário para Recurso;
e) Anexo III – Cronograma de Execução das etapas do Processo Seletivo.

Este Edital entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Gravatal (SC), 17 de junho de 2020.
WANDERLEI NAZÁRIO MAREGA   MARIA PEREIRA CALEGARI
Prefeito Municipal    Secretária Municipal de Saúde

ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
Nome Completo: RG nº: CPF: ____________________________
Data de Nascimento: / /
Endereço: Número: Complemento: Bairro: CEP: -_ Município: Fone: residencial ( ) celular ( ) Pessoa com Deficiência: ( ) Sim ( ) Não Qual: 
C.I.D: Observação: A pessoa com deficiência (PcD) deverá obrigatoriamente anexar laudo médico pericial que comprove a deficiência e se 
a mesma é compatível com a atribuição do cargo.
Cargo Pretendido: Agente Comunitário de Saúde ( )
Auxiliar de Farmácia ( )
Auxiliar Serviços Gerais - Feminino ( )
Enfermeiro ( )
Enfermeiro ESF ( )
Farmacêutico Bioquímico ( )
Fisioterapia NASF ( )
Motorista ( )
Nutricionista NASF ( )
Odontólogo ESF ( )
Psicólogo ESF ( )
Psicólogo NASF ( )
Técnico de Enfermagem ESF ( )
Técnico Vigilância Epidemiológica ( )

Ao assinar e entregar esta ficha de inscrição na Secretaria Municipal da Saúde, declaro que ACEITO as normas definidas no Edital.
Gravatal – SC, de de 2020.

Assinatura do candidato

Protocolo processo seletivo público simplificado para contratação temporária de profissionais para atuar na área da saúde.
Candidato: Gravatal – SC, de de 2020.

Assinatura do Servidor
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FORMULÁRIO PARA RECURSO
Nome:
Cargo Pretendido:
A(o) Presidente da Comissão Executora:

Como candidato(a) ao do processo seletivo público simplificado para contratação temporária de profissionais para atuar na área da saúde, 
solicito a revisão de minha pontuação na Avaliação Curricular, sob os seguintes argumentos:

Gravatal (SC), de de 2020.

Assinatura do candidato Atenção:
1. Preencher o recurso com letra legível
2. Apresentar argumentações claras e concisas.
3. Preencher o recurso em 02 (duas) vias, das quais 01 (uma) será retida e outra permanecerá com o candidato devidamente protocolado.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS 
PARA ATUAR NA ÁREA DA SAÚDE

CALENDÁRIO DATAS PREVISTAS E LOCAL

CALENDÁRIO DATAS PREVISTAS LOCAL

Inscrições 18/06/2020 a 24/06/2020
Secretaria Municipal de

Saúde de Gravatal

Divulgação dos resultados 25/06/2020
Mural público do Município e
sitio do município:
www.gravatal.sc.gov.br

Recursos
Até 01 dia útil após a Secretaria Municipal de

publicação do resultado Saúde de Gravatal

Resultado final da
seleção e 30/06/2020

Mural público do
Município e

homologação sitio do município:

www.gravatal.sc.gov.br

,

http://www.gravatal.sc.gov.br
http://www.gravatal.sc.gov.br
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EXTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20/2020 - SANTPAV TECNOLOGIA EM ASFALTOS LTDA - PMG
Publicação Nº 2526457

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAL

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20/2020. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2020.
TOMADA DE PREÇO Nº 04/2020.

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E ACESSIBILIDADE NA RUA FRANCISCO GOMES, 
BAIRRO SERTÃO DOS MEDEIROS NO MUNICÍPIO DE GRAVATAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA VISANDO ATEN-
DER AO CONTRATO DE REPASSE Nº 885663/2019/MDR/CAIXA, CONFORME PROJETOS EM ANEXO”.
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GRAVATAL.
CNPJ: 82.926.569/0001-47.
CONTRATADO: SANTPAV TECNOLOGIA EM ASFALTOS LTDA. ENDEREÇO: Rua João Ernesto Ramos, nº 259 - Centro, município de Capivari 
de Baixo/SC.
CNPJ: 72.269.012/0001-27.
VALOR: R$ 240.227,41 (Duzentos e quarenta mil, duzentos e vinte e sete reais e quarenta centavos).
VENCIMENTO: 31/12/2020.
Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e suas demais alterações. Mais informações, Rua Eng. Annes Gualberto, nº 121, Bairro Centro.

Gravatal (SC), 17 de junho de 2020.
WANDERLEI NAZÁRIO MAREGA
Prefeito Municipal

LEI ORDINÁRIA N° 2.039/2020
Publicação Nº 2526471

LEI ORDINÁRIA Nº 2.039, DE 17 DE JUNHO DE 2020.
“CRIA NÚCLEO URBANO EM ÁREA DE EXPANSÃO, NOS TERRENOS DE MATRÍCULAS Nºs. 682, 683, 1207, 4206, 1250 E 4207, EM POUSO 
ALTO, MUNICÍPIO DE GRAVATAL E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

O Prefeito do Município de Gravatal, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, especialmente aquelas contidas nos incisos I 
e III do artigo 46, corroborado com os artigos 19 e 20, todos da Leo Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e 
fica sancionada a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica criado um Núcleo Urbano em área de expansão, composto pelos terrenos de matrículas nºs. 682, 683, 1207, 4206, 1250 e 
4207, todas registradas no Registro de Imóveis da Comarca de Armazém, sitos em Pouso Alto, Município de Gravatal, com área total de 
150.581,97m2, conforme planta identificadora das matrículas e planta global, parte integrante desta Lei.
Art. 2º - O Núcleo Urbano está representado pelas coordenadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 51 WGr, Datum o 
SIRGAS-2000, abaixo explanadas:
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P1, definido pelas coordenadas E: 693.434,787 m e N: 6.862.797,527 m com azimute 58° 
37' 13,23'' e distância de 71,56 m até o vértice P2, definido pelas coordenadas E: 693.495,884 m e N: 6.862.834,791 m com azimute 149° 
54' 05,46'' e distância de 96,53 m até o vértice P3, definido pelas coordenadas E: 693.544,293 m e N: 6.862.751,276 m com azimute 72° 
36' 24,27'' e distância de 20,82 m até o vértice P4, definido pelas coordenadas E: 693.564,162 m e N: 6.862.757,500 m com azimute 85° 
26' 52,61'' e distância de 32,70 m até o vértice P5, definido pelas coordenadas E: 693.596,756 m e N: 6.862.760,095 m com azimute 90° 
19' 34,77'' e distância de 17,03 m até o vértice P6, definido pelas coordenadas E: 693.613,787 m e N: 6.862.759,998 m com azimute 62° 
22' 19,41'' e distância de 7,91 m até o vértice P7, definido pelas coordenadas E: 693.620,793 m e N: 6.862.763,665 m com azimute 49° 56' 
30,99'' e distância de 12,44 m até o vértice P8, definido pelas coordenadas E: 693.630,311 m e N: 6.862.771,668 m com azimute 46° 21' 
56,03'' e distância de 40,06 m até o vértice P9, definido pelas coordenadas E: 693.659,302 m e N: 6.862.799,309 m com azimute 36° 01' 
17,38'' e distância de 15,05 m até o vértice P10, definido pelas coordenadas E: 693.668,151 m e N: 6.862.811,479 m com azimute 31° 42' 
14,94'' e distância de 12,12 m até o vértice P11, definido pelas coordenadas E: 693.674,519 m e N: 6.862.821,788 m com azimute 61° 50' 
36,53'' e distância de 17,33 m até o vértice P12, definido pelas coordenadas E: 693.689,795 m e N: 6.862.829,964 m com azimute 68° 14' 
35,87'' e distância de 29,03 m até o vértice P13, definido pelas coordenadas E: 693.716,761 m e N: 6.862.840,726 m com azimute 64° 41' 
43,11'' e distância de 27,00 m até o vértice P14, definido pelas coordenadas E: 693.741,171 m e N: 6.862.852,267 m com azimute 62° 39' 
09,99'' e distância de 15,23 m até o vértice P15, definido pelas coordenadas E: 693.754,702 m e N: 6.862.859,265 m com azimute 69° 36' 
56,22'' e distância de 13,52 m até o vértice P16, definido pelas coordenadas E: 693.767,372 m e N: 6.862.863,973 m com azimute 76° 16' 
25,09'' e distância de 17,98 m até o vértice P17, definido pelas coordenadas E: 693.784,841 m e N: 6.862.868,240 m com azimute 76° 40' 
33,11'' e distância de 14,83 m até o vértice P18, definido pelas coordenadas E: 693.799,273 m e N: 6.862.871,658 m com azimute 83° 53' 
17,30'' e distância de 43,01 m até o vértice P19, definido pelas coordenadas E: 693.842,036 m e N: 6.862.876,237 m com azimute 134° 39' 
54,00'' e distância de 23,70 m até o vértice P20, definido pelas coordenadas E: 693.858,895 m e N: 6.862.859,574 m com azimute 128° 55' 
46,24'' e distância de 17,42 m até o vértice P21, definido pelas coordenadas E: 693.872,445 m e N: 6.862.848,629 m com azimute 111° 15' 
02,74'' e distância de 11,57 m até o vértice P22, definido pelas coordenadas E: 693.883,232 m e N: 6.862.844,434 m com azimute 82° 19' 
28,34'' e distância de 13,12 m até o vértice P23, definido pelas coordenadas E: 693.896,232 m e N: 6.862.846,186 m com azimute 158° 18' 
31,89'' e distância de 13,99 m até o vértice P24, definido pelas coordenadas E: 693.901,403 m e N: 6.862.833,186 m com azimute 170° 40' 
52,30'' e distância de 12,34 m até o vértice P25, definido pelas coordenadas E: 693.903,401 m e N: 6.862.821,010 m com azimute 159° 30' 
36,06'' e distância de 32,79 m até o vértice P26, definido pelas coordenadas E: 693.914,878 m e N: 6.862.790,297 m com azimute 164° 37' 
12,77'' e distância de 15,24 m até o vértice P27, definido pelas coordenadas E: 693.918,919 m e N: 6.862.775,606 m com azimute 183° 56' 
24,20'' e distância de 8,83 m até o vértice P28, definido pelas coordenadas E: 693.918,312 m e N: 6.862.766,793 m com azimute 197° 56' 
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20,92'' e distância de 7,86 maté o vértice P29, definido pelas coordenadas E: 693.915,892 m e N: 6.862.759,318 m com azimute 222° 33' 
27,47'' e distância de 16,86 m até o vértice P30, definido pelas coordenadas E: 693.904,490 m e N: 6.862.746,900 m com azimute 203° 06' 
41,87'' e distância de 14,71 m até o vértice P31, definido pelas coordenadas E: 693.898,717 m e N: 6.862.733,373 m com azimute 160° 30' 
13,17'' e distância de 9,76 m até o vértice P32, definido pelas coordenadas E: 693.901,976 m e N: 6.862.724,168 m com azimute 139° 55' 
07,64'' e distância de 5,27 m até o vértice P33, definido pelas coordenadas E: 693.905,369 m e N: 6.862.720,136 m com azimute 138° 25' 
24,08'' e distância de 41,65 m até o vértice P34, definido pelas coordenadas E: 693.933,007 m e N: 6.862.688,981 m com azimute 129° 48' 
14,98'' e distância de 10,40 m até o vértice P35, definido pelas coordenadas E: 693.940,997 m e N: 6.862.682,323 m com azimute 134° 47' 
03,60'' e distância de 12,40 m até o vértice P36, definido pelas coordenadas E: 693.949,797 m e N: 6.862.673,589 m com azimute 114° 55' 
56,07'' e distância de 17,09 m até o vértice P37, definido pelas coordenadas E: 693.965,296 m e N: 6.862.666,384 m com azimute 116° 51' 
18,31'' e distância de 3,89 m até o vértice P38, definido pelas coordenadas E: 693.968,764 m e N: 6.862.664,628 m com azimute 162° 25' 
05,31'' e distância de 17,78 m até o vértice P39, definido pelas coordenadas E: 693.974,134 m e N: 6.862.647,681 m com azimute 151° 32' 
21,03'' e distância de 29,79 m até o vértice P40, definido pelas coordenadas E: 693.988,333 m e N: 6.862.621,487 m com azimute 151° 14' 
45,65'' e distância de 26,38 m até o vértice P41, definido pelas coordenadas E: 694.001,023 m e N: 6.862.598,360 m com azimute 116° 18' 
39,68'' e distância de 17,35 m até o vértice P42, definido pelas coordenadas E: 694.016,575 m e N: 6.862.590,670 m com azimute 123° 45' 
49,05'' e distância de 12,96 m até o vértice P43, definido pelas coordenadas E: 694.027,351 m e N: 6.862.583,466 m com azimute 148° 09' 
10,45'' e distância de 13,58 m até o vértice P44, definido pelas coordenadas E: 694.034,518 m e N: 6.862.571,928 m com azimute 178° 00' 
07,63'' e distância de 13,08 m até o vértice P45, definido pelas coordenadas E: 694.034,974 m e N: 6.862.558,856 m com azimute 242° 21' 
01,93'' e distância de 18,01 m até o vértice P46, definido pelas coordenadas E: 694.019,024 m e N: 6.862.550,500 m com azimute 260° 39' 
29,80'' e distância de 9,22 m até o vértice P47, definido pelas coordenadas E: 694.009,930 m e N: 6.862.549,004 m com azimute 289° 38' 
39,53'' e distância de 8,91 m até o vértice P48, definido pelas coordenadas E: 694.001,534 m e N: 6.862.552,001 m com azimute 277° 39' 
25,28'' e distância de 29,13 m até o vértice P49, definido pelas coordenadas E: 693.972,659 m e N: 6.862.555,883 m com azimute 277° 36' 
47,39'' e distância de 43,34 m até o vértice P50, definido pelas coordenadas E: 693.929,700 m e N: 6.862.561,625 m com azimute 275° 26' 
19,45'' e distância de 13,61 m até o vértice P51, definido pelas coordenadas E: 693.916,151 m e N: 6.862.562,915 m com azimute 274° 29' 
31,05'' e distância de 20,26 m até o vértice P52, definido pelas coordenadas E: 693.895,950 m e N: 6.862.564,502 m com azimute 272° 53' 
35,62'' e distância de 19,49 m até o vértice P53, definido pelas coordenadas E: 693.876,480 m e N: 6.862.565,486 m com azimute 272° 48' 
40,30'' e distância de 37,21 m até o vértice P54, definido pelas coordenadas E: 693.839,314 m e N: 6.862.567,311 m com azimute 273° 56' 
35,65'' e distância de 96,96 m até o vértice P55, definido pelas coordenadas E: 693.742,580 m e N: 6.862.573,979 m com azimute 273° 37' 
09,60'' e distância de 125,10 maté o vértice P56, definido pelas coordenadas E: 693.617,733 m e N: 6.862.581,876 m com azimute 274° 
02' 41,35'' e distância de 76,34 m até o vértice P57, definido pelas coordenadas E: 693.541,580 m e N: 6.862.587,261 m com azimute 273° 
42' 54,36'' e distância de 90,84 m até o vértice P58, definido pelas coordenadas E: 693.450,931 m e N: 6.862.593,147 m com azimute 272° 
34' 29,24'' e distância de 92,65 m até o vértice P59, definido pelas coordenadas E: 693.358,378 m e N: 6.862.597,309 m com azimute 271° 
34' 56,58'' e distância de 51,42 m até o vértice P60, definido pelas coordenadas E: 693.306,975 m e N: 6.862.598,729 m com azimute 332° 
53' 22,37'' e distância de 2,87 m até o vértice P61, definido pelas coordenadas E: 693.305,669 m e N: 6.862.601,280 m com azimute 332° 
53' 08,47'' e distância de 4,80 m até o vértice P62, definido pelas coordenadas E: 693.303,479 m e N: 6.862.605,557 m com azimute 332° 
13' 42,87'' e distância de 76,00 m até o vértice P63, definido pelas coordenadas E: 693.268,066 m e N: 6.862.672,805 m com azimute 330° 
58' 52,56'' e distância de 15,67 m até o vértice P64, definido pelas coordenadas E: 693.260,465 m e N: 6.862.686,507 m com azimute 94° 
54' 52,75'' e distância de 51,99 m até o vértice P65, definido pelas coordenadas E: 693.312,263 m e N: 6.862.682,053 m com azimute 343° 
53' 37,13'' e distância de 44,15 m até o vértice P66, definido pelas coordenadas E: 693.300,014 m e N: 6.862.724,473 m com azimute 342° 
38' 37,49'' e distância de 21,47 m até o vértice P67, definido pelas coordenadas E: 693.293,610 m e N: 6.862.744,963 m com azimute 95° 
31' 02,43'' e distância de 12,63 m até o vértice P68, definido pelas coordenadas E: 693.306,178 m e N: 6.862.743,749 m com azimute 57° 
07' 20,65'' e distância de 43,09 m até o vértice P69, definido pelas coordenadas E: 693.342,366 m e N: 6.862.767,140 m com azimute 94° 
02' 54,49'' e distância de 30,00 m até o vértice P70, definido pelas coordenadas E: 693.372,291 m e N: 6.862.765,022 m com azimute 4° 
02' 55,59'' e distância de 16,95 m até o vértice P71, definido pelas coordenadas E: 693.373,488 m e N: 6.862.781,933 m com azimute 63° 
37' 35,17'' e distância de 13,92 m até o vértice P72, definido pelas coordenadas E: 693.385,956 m e N: 6.862.788,115 m com azimute 94° 
02' 54,49'' e distância de 30,00 m até o vértice P73, definido pelas coordenadas E: 693.415,881 m e N: 6.862.785,997 m com azimute 58° 
37' 21,66'' e distância de 22,14 m até o vértice P1, encerrando este perímetro.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Gravatal, em 17 de junho de 2020.
WANDERLEI NAZÁRIO MAREGA
Prefeito Municipal

LEI ORDINÁRIA N° 2.040/2020
Publicação Nº 2526473

LEI ORDINÁRIA Nº 2.040, DE 17 DE JUNHO DE 2020.
"ABRE CRÉDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO NO ORÇAMENTO VIGENTE DO MUNICIPIO POR CONTA DA PORTARIA N.º 369/2020, E DA 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

WANDERLEI NAZARIO MAREGA, Prefeito de Gravatal, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas 
contidas no inc. I, do art. 46, corroborada com o art. 19 e 20, todos da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara de vereadores 
aprovou e fica sancionada a seguinte Lei:

Art. 1º Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional extraordinário no valor total de R$ 7.351,40 (sete mil e trezentos e cinq-enta 
e um reais e quarenta centavos) nas seguintes classificações orçamentárias:
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Órgão: 02–Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade: 11–Fundo Municipal de Assistência Social

Atividade: 2.092– Proteção Social Básica

Despesa: 3.3.90.00.00.00.00.0034 - R$ 7.351,40

Total: ............................................................................................................ R$ 7.351,40

Art. 2º Para cobrir despesas decorrentes da abertura de crédito adicional extraordinário de que trata o art. anterior, serão utilizados recursos 
provenientes da Portaria n. 369/2020, do Ministério de Estado da Cidadania, para aquisição de EPI (Equipamentos de Proteção Individual), 
para uso do Fundo Municipal de Assistência Social.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 17 de junho de 2020.
WANDERLEI NAZARIO MAREGA
Prefeito Municipal
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HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PROCESSO Nº 19/2020 - TP 04/2020
Publicação Nº 2526458

 

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAL                  

CNPJ:
ENGENHEIRO ANNES GUALBERTO, 121
C.E.P.:

 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  E  ADJUDICAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

82.926.569/0001-47

88735-000 - Gravatal - SC

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:
Data do Processo:

TOMADA DE PREÇO

Nr.:  4/2020 - TP

19/2020
19/2020

21/05/2020

Folha:  1/2

       O(a)  Prefeito Municipal,   WANDERLEI NAZÁRIO MAREGA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela
Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a )  Processo Nr.: 
b )  Licitação Nr.:
c )  Modalidade:
d )  Data Homologação: 
e )  Data da Adjudicação:
f  )  Objeto da Licitação

g )  Fornecedores e Itens Vencedores:

19/2020
4/2020-TP
Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia
17/06/2020

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E 
ACESSIBILIDADE NA RUA FRANCISCO GOMES, BAIRRO SERTÃO DOS MEDEIROS NO 
MUNICÍPIO DE GRAVATAL/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA VISANDO 
ATENDER AO CONTRATO DE REPASSE Nº 885663/2019/MDR/CAIXA, CONFORME PROJETOS EM
ANEXO.

Sequência: 0

 Unid.  Qtdade  Descto (%)  Preço Unitário
(em Reais R$)

 Total do Item

SANTPAV TECNOLOGIA EM ASFALTOS EIRELI     (130091)

1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA, DRENAGEM E ACESSIBILIDADE NA RUA
FRANCISCO GOMES, BAIRRO SERTÃO DOS MEDEIROS NO
MUNICÍPIO DE GRAVATAL/SC, COM FORNECIMENTO DE
MATERIAL E MÃO-DE-OBRA VISANDO ATENDER AO
CONTRATO DE REPASSE Nº 885663/2019/MDR/CAIXA,
CONFORME PROJETOS EM ANEXO

UN 1,00  0,0000 240.227,41    240.227,41

Total do Fornecedor: 240.227,41

Total Geral: 240.227,41

--------------------------------------------------------------------------
Wanderlei Nazário Marega - Prefeito Municipal
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAL                  

CNPJ:
ENGENHEIRO ANNES GUALBERTO, 121
C.E.P.:

 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  E  ADJUDICAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

82.926.569/0001-47

88735-000 - Gravatal - SC

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:
Data do Processo:

TOMADA DE PREÇO

Nr.:  4/2020 - TP

19/2020
19/2020

21/05/2020

Folha:  2/2

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 1.023.4.4.90.00.00.00.00.00 (122),  1.023.4.4.90.00.00.00.00.00 (124)

--------------------------------------------------------------------------
Wanderlei Nazário Marega - Prefeito Municipal
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Guaraciaba

Prefeitura

EDITAL 03 2020
Publicação Nº 2526894

EDITAL nº 03/2020
ABRE INSCRIÇÕES E BAIXA NORMAS PARA ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 
GUARACIABA/SC.

O Prefeito Municipal de Guaraciaba, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e com base na legislação vigente, abre inscrições 
e baixa norma para o Concurso de Alteração de Carga Horária, de acordo com a Lei Municipal nº 3165 de 17 de dezembro de 2018, e as 
normas estabelecidas pelo Decreto nº 1028 de 07 de agosto de 2019 e regulamentação do presente Edital.
Considerando que para vagas efetivas, conforme Lei vigente, só poderão ser contratados professores efetivos;
Considerando não possuir Concurso Público homologado para o cargo em questão;
Considerando a vacância da vaga de Professor II – Educação Física, ocorrida em 16/06/2020;
Considerando a necessidade urgente da Secretaria Municipal de Educação em ter um professor para atuar junto às turmas municipalizadas 
da Escola de Educação Básica Nereu de Oliveira Ramos da Linha Sede Flores;
Considerando que não haverá aumento de despesa, tendo em vista o desligamento, não ferindo a Lei Federal nº 173/2020.

1- DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
0.1 O Concurso de Alteração de Carga Horária é destinado aos servidores efetivos integrantes do quadro permanente de pessoal do Magis-
tério Público Municipal de Guaraciaba.
0.2 É vedada a participação no Concurso de Alteração de Carga Horária o professor que estiver:
I – Em estágio probatório;
II – Em licença sem vencimento;
III –Readaptado temporária ou definitivamente;
IV -Ter sofrido pena disciplinar decorrente de processo administrativo;
V- Cumprindo pena decorrente de processo criminal transitado e julgado;
VI - Respondendo processo por abandono de cargo;

2- DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO
2.1- Da inscrição:
Poderão inscrever-se os professores detentores de cargo efetivo, interessados em alterar a carga horária, havendo a existência da vaga. A 
inscrição deverá ser realizada nos dias 18,19 e 22 de junho de 2020, junto à Coordenação Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação.

2.2- Documentação:
É necessário apresentar cópia simples dos seguintes documentos:
a) Comprovante de habilitação na área de atuação (pós-graduação, mestrado ou doutorado);
b) Atestado de tempo de serviço no Magistério Público até 31/05/2020 expresso em anos, meses e dias.

3- DO PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO
3.1- Dos critérios:
Na classificação serão observados os seguintes critérios:
a) Nível de instrução no cargo efetivo;
b) Tempo de serviço no Magistério Público;

3.2- Para os profissionais habilitados será computada a seguinte pontuação:
a) Curso de pós-graduação/especialização: 2 pontos;
b) Mestrado: 2 pontos;
c) Doutorado: 2 pontos.
d) Será atribuído o valor de 0,10 pontos para cada mês de efetivo exercício no Magistério Público.
Parágrafo único: Cada tipo de comprovante de habilitação na área de atuação será computado somente uma vez.

3.3- Havendo empate entre os candidatos, após a classificação, serão aplicados os seguintes critérios:
a) Maior idade;
b) Sorteio.

3.4- Da Homologação:
A classificação será publicada no Diário Oficial dos Municípios, murais das Escolas Municipais, Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 
Esporte, site do município e Mural Público no dia 23 de junho de 2020 , podendo o interessado requerer revisão de sua classificação até dia 
24 de junho de 2020, às 17h com protocolo junto à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.

4- DAS VAGAS
4.1 - A escolha de aula para Professor II com atuação no Ensino Fundamental será realizada no dia 30 de junho de 2020, às 8h na Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura, Esporte.
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4.2 - O quadro de vagas encontra-se no Anexo I desse edital.

5- DISPOSIÇÕES GERAIS
5.1- O profissional da Educação retornará ao regime de trabalho conforme as disposições do Decreto número 1028 de 07 de agosto de 2019.

5.2- Caberá a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte a organização, o planejamento e a execução dos trabalhos relativos a 
este concurso.

5.3- Caberá ao Conselho Municipal de Educação analisar e julgar os recursos interpostos e deliberar sobre os casos omissos.

5.4- Os atos do Concurso de Alteração de Carga Horária serão publicados no Diário Oficial dos Municípios, murais das Escolas Municipais, 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, site do município e Mural Público e entrarão em vigor a partir de 01 de julho de 2020, 
assumindo nova carga horária, conforme quadro de vagas.

Guaraciaba/SC, 17 de junho de 2020.
ROQUE LUIZ MENEGHINI
PREFEITO

ANEXO I – QUADRO DE VAGAS DISPONÍVEL

Escola Carga horária/ turno Atuação

E.B.B. Nereu de Oliveira Ramos
(Turmas Municipalizadas) 20 Educação Física
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Guaramirim

Prefeitura

ATA DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO E ABERTURA DE PROPOSTA CONCORRÊNCIA 030/2020 - PMG
Publicação Nº 2526373

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA
CONCORRÊNCIA Nº. 030/2020 - PMG
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 030/2020 - PMG

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE 
OBRA, PARA PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA IZIDIO CARLOS PEIXER, COM EXTENSÃO DE 31.504,40 METROS QUADRA-
DOS, POR MEIO DE FINANCIAMENTO COM O BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL – BRDE
Às nove horas(s), do décimo sétimo dia do mês de junho de dois mil e vinte, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Guaramirim, 
SC, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitações, designada pela portaria Nº 381/2019, sob a presidência do Sr. Marcelo 
Vieira Garcia, tendo comparecido os seguintes membros Carlos Felipe Fischer e Lia Boeder para o ato de abertura da habilitação, referente 
a licitação acima referida.
Compareceram também para o presente ato o Sr. Alexandro Gomes Martins (Gerente de Engenharia e Sinalização) e o Sr. Frank Ricardo de 
Oliveira (Engenheiro Civil), para análise dos requisitos técnicos de habilitação e proposta.
Cabe ressaltar que a sessão foi transmitida via videoconferência.
Encerrado o prazo para recebimento dos envelopes da documentação e proposta, conforme previsto em Edital foram entregues envelopes 
de 02 (duas) licitantes, a saber:
LICITANTE
PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA
Sem Representante credenciado/presente

Inicialmente, o Presidente procedeu à separação dos envelopes de habilitação e proposta e solicitou aos senhores membros da comissão 
que examinassem, ainda lacrados, quanto à regularidade da apresentação dos Envelopes, os quais foram vistados/rubricados pelos presen-
tes (Comissão de Licitação e responsáveis técnicos presentes).
Da mesma forma, procedeu-se quanto aos envelopes de “Propostas”, que ficarão sob guarda da Administração até o momento oportuno 
para abertura.
Procedeu-se, então, com a abertura dos Envelopes n.º 1 – “Documentos de Habilitação”, para exame e rubrica de todos os documentos 
pelos Membros da Comissão e representantes legais presentes.
Durante a análise da documentação de habilitação não se vislumbrou nenhuma irregularidade, assim a Comissão de Licitações decidiu por 
HABILITAR a licitante.
Diante do julgamento da Habilitação da empresa e a participação de uma única concorrente, inexiste interesse recursal, razão pela qual 
procedemos a abertura do envelope de proposta.
Assim, procedeu-se a abertura do envelope de proposta da licitante, o qual foi analisado pelos membros da Comissão para análise de preço 
e outros fatores previstos no respectivo edital.
Constatou-se que os seguintes itens (números dos itens conforme apresentado pela licitante) da planilha orçamentária, estavam com custos 
unitários superiores da planilha orçamentária da Prefeitura Municipal de Guaramirim:
1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 4.5, 4.6, 5.1, 5.3, 4.4, 4.5, 4.6.2, 5.1, 5.4, 5.6, 5.8, 1.7.2.1, 1.7.2.4, 1.7.2.6
Diante da análise da proposta e constatação do fato acima descrito, abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a licitante apresentar 
justificada em relatório técnico circunstanciado, conforme previsto no Edital (item 15.1.2, alínea “a”), devendo ser protocolado até o dia 
25.06.2020 (tendo em vista que a presente decisão será publicada na edição do DOM /SC do dia 18.06.2020), no horário de expediente da 
prefeitura.

Nada mais havendo a constar, foi lavrada a presente Ata de Abertura, que vai assinada pelos membros da Comissão e pelo represente 
presente.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Marcelo Vieira Garcia Lia Boeder Carlos Felipe Fischer
Presidente Presidente Membro

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Alexandro Gomes Martins Frank Ricardo de Oliveira
Gerente de Engenharia e Sinalização Engenheiro Civil
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AVISO DE LICITAÇÃO Nº 57/2020 - PMG
Publicação Nº 2526065

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO

Edital: Pregão Eletrônico – Sistema de Registro de Preços nº 57/2020 – PMG
Processo Licitatório: 57/2020 – PMG
Tipo: Menor preço/lance por lote

Objeto: Registro de preços para futura contratação de empresa para o serviço de manutenção preventiva e corretiva de polimento/encera-
mento, tapeçaria/capotaria, chapeação/funilaria, pintura/estética dos veículos leves e pesados da frota da prefeitura municipal de Guara-
mirim (SC),

Entrega dos Envelopes: até 01/07/2020 às 09h00min
Abertura dos Envelopes: 01/07/2020 às 09h00min

O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Rua 28 de Agosto, nº 2042, bairro Centro, município de 
Guaramirim, estado de Santa Catarina, CEP 89.270-000, nos dias úteis de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, pelo site 
www.guaramirim.sc.gov.br ou pelo fone (47) 3373-0247.

Guaramirim (SC), 17 de junho de 20
LUIS ANTONIO CHIODINI
Prefeito Municipal de Guaramirim

AVISO DE PRORROGAÇÃO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 70/2018 – PMG
Publicação Nº 2526448

AVISO DE PRORROGAÇÃO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 70/2018 – PMG

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA ATUAR COMO OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE, NA MODALIDADE COLETI-
VA EMPRESARIAL, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO 
DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR, FISIOTERÁPICA, PSICOLÓGICA E INTERNAÇÃO, COMPREENDENDO PARTOS E 
TRATAMENTOS REALIZADOS EXCLUSIVAMENTE NO PAÍS, COM PADRÃO DE ENFERMARIA E/OU APARTAMENTO, CENTRO DE TERAPIA IN-
TENSIVA, OU SIMILAR, PARA TRATAMENTO DAS DOENÇAS LISTADAS NA CLASSIFICAÇÃO ESTATÍSTICA INTERNACIONAL DE DOENÇAS E 
PROBLEMAS RELACIONADOS COM A SAÚDE, DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM, 
E SEUS DEPENDENTES, COM ABRANGÊNCIA MÍNIMA REGIONAL.

O Município de Guaramirim (SC) torna público para conhecimento dos interessados a PRORROGAÇÃO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 
Nº 70/2018 – PMG.
O PRAZO PARA CREDENCIAMENTO fica prorrogado por 12 (doze) meses, compreendendo o período de 07 de maio de 2020 até 06 de maio 
de 2021.
Os outros itens do edital permanecem inalterados.

O Edital alterado e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis, das 08h 
às 12h e das 13h às 17h, pelo site http://www.guaramirim.sc.gov.br, ou pelo fone (47) 3373-0247.

Guaramirim (SC), 07 de maio de 2020.
Luis Antonio Chiodini
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº. 1240/2020
Publicação Nº 2526680

DECRETO N°. 1240/2020
Estabelece parâmetros mínimos de segurança sanitária para a circulação do transporte coletivo intermunicipal de passageiros.

Luís Antônio Chiodini, Prefeito de Guaramirim, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal;

Considerando a Lei Estadual nº. 17.950/2020, que reconhece o transporte coletivo urbano municipal e intermunicipal de passageiros como 
essenciais para a população, ainda que em estado de calamidade, emergência, epidemia ou pandemia;

Considerando o disposto na Lei Federal nº 6.259/1975, segundo a qual a autoridade sanitária é obrigada a adotar, prontamente, as medidas 
indicadas para o controle de doença transmissível, no que concerne a indivíduos, grupos populacionais e ambiente (art. 12), bem como que, 

file:///C:\Users\gabriel.felippi\Documents\gab\Modelos\www.guaramirim.sc.gov.br
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em tais situações, as pessoas físicas e as entidades públicas ou privadas ficam sujeitas ao controle determinado pela autoridade sanitária 
(art. 13);

Considerando que os trabalhadores atuantes nas atividades já autorizadas necessitam de transporte seguro até os respectivos locais de tra-
balho, bem como que o deslocamento de tais passageiros em meios de transporte improvisados, sem a observância de parâmetros mínimos 
de segurança sanitária, pode maximizar os riscos de contágio pela COVID-19;

DECRETA:
Art. 1º. Com a flexibilização do período de quarentena determinado pelo Decreto Estadual nº. 630/2020, fica liberada a circulação de veí-
culos de transporte público coletivo intermunicipal no Município de Guaramirim, devendo obedecer aos parâmetros mínimos de segurança 
sanitária estabelecidos neste decreto.

Art. 2º. Para a circulação dos veículos de transporte coletivo, as empresas deverão observar o disposto na Portaria Estadual SIE nº. 
321/2020, de 03 de junho de 2020 e, garantir as seguintes medidas:

I - motoristas, cobradores e demais colaboradores deverão usar máscaras cobrindo boca e nariz;

II - acompanhar e monitorar as condições de saúde dos motoristas, cobradores e demais colaboradores;

III - para acessar e permanecer nos veículos, os passageiros deverão fazer uso de álcool gel 70% (setenta por cento) para higienização das 
mãos e usar máscaras cobrindo boca e nariz, exceto crianças com idade inferior a 2 (dois) anos;

IV - os veículos deverão possuir dispositivos com álcool gel 70% (setenta por cento) no embarque e junto ao cobrador, quando for o caso;

V - controlar a lotação máxima limitada à capacidade de passageiros sentados;

VI - após cada itinerário, as superfícies de contato (direção, bancos, maçanetas, portas, catraca, corrimão, barras de apoio e outras) deverão 
ser higienizadas com água e sabão ou álcool 70% (setenta por cento);

VII - no final do expediente deverá ser realizada a higienização sanitária do veículo;

VIII - os veículos deverão circular sempre com as janelas e alçapões de teto abertos e travados para que não ocorra o fechamento durante 
a viagem;

IX - na impossibilidade de abrir as janelas, deverá ser fixado no interior do veículo e em local visível aos passageiros, comprovante da lim-
peza diária dos equipamentos de ar condicionado e ar renovável.

Art. 3º. O transporte coletivo intermunicipal no Município de Guaramirim, funcionará de segunda a sábado.

Art. 4º. O pagamento da viagem deverá ser efetuado, preferencialmente, através de cartão.

Art. 5º. Pessoas integrantes do grupo de risco não poderão utilizar o transporte coletivo.

Art. 6º. A fiscalização do transporte coletivo a que se refere este Decreto fica sob a responsabilidade dos fiscais da Vigilância Sanitária, dos 
servidores da defesa civil.

Art. 7º. As medidas estabelecidas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica 
do Município.

Art. 8º. O descumprimento do disposto neste Decreto implica na aplicação das penalidades sanitárias previstas na Lei Estadual nº. 
6320/1983, na Lei Complementar Municipal nº. 016/2010 e demais legislação pertinentes, sem prejuízo de outras sanções administrativas, 
cíveis e penais cabíveis.

Art. 9º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guaramirim/SC, 10 de junho de 2020.
Luis Antônio Chiodini
Prefeito

Jair Tomelin
Secretário de Administração e Finanças
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DECRETO Nº. 1242/2020
Publicação Nº 2526849

DECRETO N°. 1242/2020
Abre crédito especial no valor de R$ 560.465,74 (quinhentos e sessenta mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais, setenta e quatro cen-
tavos).

Luís Antônio Chiodini, Prefeito de Guaramirim, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal;

DECRETA:
Art. 1º. Abre um crédito especial no valor de R$ 560.465,74 (quinhentos e sessenta mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais, setenta e 
quatro centavos), aprovado pela lei nº. 4693/2020, a saber:

12 - Fundo Municipal de Saúde de Guaramirim
001 - Fundo Municipal de Saúde de Guaramirim
0010.0301.0006.2172 - Enfrentamento da emergência na saúde pública - Corona vírus
3300000000000000000 - Despesas correntes
3330000000000000000 - Outras despesas correntes
3335000000000000000 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
01388100 - CORONAVÍRUS (COVID-19) – R$ 560.465,74

Art. 2º. Os recursos para abertura do crédito especial provêm do excesso de arrecadação apurado até esta data, na Conta Receita: 
4171803910101000000 - CORONAVÍRUS (COVID-19), vínculo 01388100 - CORONAVÍRUS (COVID-19), no valor de 560.465,74 (quinhentos 
e sessenta mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais, setenta e quatro centavos).

Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guaramirim/SC, 17 de junho de 2020.
Luis Antônio Chiodini
Prefeito

Jair Tomelin
Secretário de Administração e Finanças

DECRETO Nº. 1243/2020
Publicação Nº 2526851

DECRETO N°. 1243/2020
Estabelece medidas de contingenciamento de gastos no âmbito do Município, Autarquia e Fundações.

Luís Antônio Chiodini, Prefeito de Guaramirim, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal;

DECRETA:
Art. 1º. Estabelece o contingenciamento de gastos, no âmbito do Município, Autarquia e Fundações, com a adoção das seguintes medidas, 
pelo prazo de 30 dias:

I - suspender o auxílio combustível e vale-transporte, enquanto perdurar a suspensão do transporte público, ou para servidores em home 
office;

II - suspender o vale refeição/alimentação:

a) para cargos de Secretários, Procurador-Geral, Controlador-Geral, Gestores de fundos, Gestores de fundações e Gestor do Hospital Mu-
nicipal;

b) para servidores investidos em cargos de confiança e gratificados, com remuneração acima de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) 
mensais, exceto os servidores vinculados na Secretaria de Saúde e Hospital Municipal;

III - Suspender a autorização de diárias, cursos ou similares, que impliquem em aumento com gastos de pessoal, exceto aqueles realizados 
pelos Governos Federal e Estadual para capacitação de servidores;

IV - Redução de 50% (cinquenta por cento) da remuneração do Prefeito e de 20% (vinte por cento) da remuneração do Vice-Prefeito, dos 
secretários, Procurador-Geral, Controlador-Geral, Gestores de fundos, Gestores de fundações e Gestor do Hospital Municipal.

Parágrafo único. Os valores referentes ao vale refeição/alimentação, disposto no inciso II, serão pagos de forma parcelada, sendo a primeira 
parcela no primeiro mês subsequente ao final da situação de emergência.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Guaramirim/SC, 17 de junho de 2020.
Luis Antônio Chiodini
Prefeito

Jair Tomelin
Secretário de Administração e Finanças

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2020 – FMS
Publicação Nº 2527037

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/ SETOR DE LICITAÇOES

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2020 – FMS
PREGÃO ELETRÔNICO N.º22/2020- FMS
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
Objeto:REGISTRO DE PREÇO PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PACIENTES DIABÉTICOS COM MARCAS ESPECÍFICAS, CON-
FORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, ATENDIDOS PELA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM(SC).
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico n.º 22/2020 FMS.
Órgão Gestor: Prefeitura Municipal de Guaramirim/SC, com sede na Rua 28 de Agosto, nº 2.04, através do Fundo Municipal de Saúde de 
Guaramirim, sob o CNPJ no 11.293.409/0001-60.
Fornecedor: CM HOSPITALAR S.Acom sede na Ex. 03, s/n, quadra 09 A, modulo 26 a 30, bairro DIMIC, em Catalão/GO, inscrita no CNPJ/
MF sob o n.º 12.420.164/0003-1.

Vigência: Início: 04/06/2020 Término: 03/06/2021
Fornecedor: 391093 - CM HOSPITALAR S.A
Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário Valor Total

05 13 SERINGA PALIPERIDONA 150MG SERINGA PREENCHIDA SUS-
PENSÃO INJETÁVEL 1,5ML (100MG/ML)*

INVEGA SUSTENNA 
150MG 1.248,3700 16.228,81

Total R$16.228,81

Guaramirim (SC), 04 de junho de 2020.
LUIS ANTONIO CHIODINI
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2020 – FMAS
Publicação Nº 2526341

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/ SETOR DE LICITAÇOES

EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2020 – FMAS

Objeto: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID PARA ATENDER A SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.
Modalidade de Licitação: Dispensa de licitação.
Fundamento Legal: Artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Contratante: MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM, pessoa jurídica de direito público interno, através do seu Fundo Municipal de Assistência Social 
de Guaramirim, inscrito no CNPJ sob o nº 13.884.310/0001-68, com sede na Rua Irineu Vilela Veiga, nº 222, bairro Centro, município de 
Guaramirim, estado de Santa Catarina, CEP 89.270-000.
Contratada: ZAP INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.426.439/0001-02, com sede na Rua Geronimo Correa, n° 233, Sala 
02, bairro Centro, em Guaramirim - SC, CEP 89.270-000.
Valor Total: R$ 3.377,70 (três mil trezentos e setenta e sete reais e setenta centavos).

Guaramirim (SC), 17 de junho de 2020.
LUIS ANTONIO CHIODINI
PREFEITO MUNICIPAL
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EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 82/2019–PMG
Publicação Nº 2526857

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 82/2019–PMG
Processo de Licitação: 120/2019 - PMG

Modalidade: Pregão Presencial.
Objeto da Licitação: REGISTRO DE PREÇO PARA A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM 
PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM (SC).
Contratante: MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 83.102.475/0001-16, com 
sede na Rua 28 de Agosto, nº 2042, bairro Centro, em Guaramirim, Santa Catarina.
Contratada: AUTO POSTO SM LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º. 07.911.975/0001-10, com sede na Rua 28 de Agosto, n.º 1984, bairro 
Centro, em Guaramirim/SC.
Resumo do aditivo: O presente termo aditivo tem por objeto o reequilíbrio econômico-financeiro do item 1 (GASOLINA COMUM).

Data da Assinatura: 17/06/2020 Vigência: 02/07/2020

Guaramirim (SC), 17 de junho de 2020.

LUIS ANTONIO CHIODINI
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº. 4692/2020
Publicação Nº 2526856

LEI Nº. 4692/2020

Altera a Lei nº 4440/2017, que autoriza a remissão de IPTU, taxas de alvará de licença e localização, ISS fixo e taxa de alvará sanitário.

O Prefeito de Guaramirim, no uso de suas atribuições, faz saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Verea-
dores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. A Lei nº 4440/2017 passa a vigorar com a seguinte alteração:

"Art. 3º. .................
 .................... 
II - Comprovação de ter encerrado suas atividades até 18/12/2019.
 ................. “ (NR)

"Art. 4º. ...................
 ...................... 
II - Apresentação de blocos de notas fiscais cuja última nota fiscal emitida não ultrapasse a data de 31/12/2019;

III - Prova de existência de outro contribuinte no endereço cadastrado com data anterior a 31/12/2019;

IV - Certidão de baixa de atividades expedida por qualquer repartição ou órgão público com data anterior a 31/12/2019;
 .................. “ (NR)

"Art. 7º. Fica o Município de Guaramirim autorizado a efetuar a remissão automática da Taxa de Alvará de Licença e Localização, ISS fixo e 
Taxa de Alvará Sanitário dos contribuintes, inclusive aquelas lançadas em dívida, cujos valores acumulados até o ano de 2019 sejam infe-
riores a R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), desde que, em função da condição do cadastro, não seja possível a identificação e/
ou a localização clara do contribuinte.
 ................... “ (NR)

"Art. 8º. Ficam remidos os débitos relacionados ao IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana dos imóveis que, mesmo 
dentro da área delimitada como perímetro urbano, tenham comprovadamente a destinação e desempenho de atividade agropecuária, até 
31/12/2019 e, que seja objeto de tributação pelo ITR - Imposto Territorial Rural.
 ................. “ (NR)

Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Guaramirim/SC, 17 de junho de 2020.
Luis Antônio Chiodini
Prefeito
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Jair Tomelin
Secretário de Administração e Finanças

LEI Nº. 4693/2020
Publicação Nº 2526860

LEI Nº. 4693/2020
Autoriza a abertura de crédito especial no valor de até R$ 560.465,74 (quinhentos e sessenta mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais, 
setenta e quatro centavos).

O Prefeito de Guaramirim, no uso de suas atribuições, faz saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Verea-
dores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir um crédito especial no valor de até R$ 560.465,74 (quinhentos e sessenta mil, 
quatrocentos e sessenta e cinco reais, setenta e quatro centavos), a ser incluído no orçamento Municipal, a saber:

12 - Fundo Municipal de Saúde de Guaramirim
001 - Fundo Municipal de Saúde de Guaramirim
0010.0301.0006.2172 - Enfrentamento da emergência na saúde pública - Corona vírus
3300000000000000000 - Despesas correntes
3330000000000000000 - Outras despesas correntes
3335000000000000000 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
01388100 - CORONAVÍRUS (COVID-19) – R$ 560.465,74

Art. 2º. Os recursos para abertura do crédito especial provêm do excesso de arrecadação apurado até esta data, na Conta Receita: 
4171803910101000000 - CORONAVÍRUS (COVID-19), vínculo 01388100 - CORONAVÍRUS (COVID-19), no valor de 560.465,74 (quinhentos 
e sessenta mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais, setenta e quatro centavos).

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

Guaramirim/SC, 17 de junho de 2020.
Luis Antônio Chiodini
Prefeito

Jair Tomelin
Secretário de Administração e Finanças

PORTARIA Nº. 201/2020
Publicação Nº 2526861

PORTARIA N°. 201/2020
Altera a Portaria nº. 452/2018, que nomeia os membros responsáveis pelo procedimento e fiscalização das parcerias com recursos do Fundo 
Municipal da Infância e Adolescência (FIA), submetidas as disposições da Lei Federal nº. 13.019/14.

Luís Antônio Chiodini, Prefeito de Guaramirim, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:
Art. 1°. A Portaria nº. 452/2018 passa a vigorar com a seguinte alteração:

“Art. 1º. .....................

I - Gestor da Parceria – Juliano Henrique Gotardo;
 ................................. ” (NR)

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação.

Guaramirim/SC, 16 de junho de 2020.
Luís Antônio Chiodini
Prefeito

Jair Tomelin
Secretário de Administração e Finanças
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PORTARIA Nº. 202/2020
Publicação Nº 2526862

PORTARIA N°. 202/2020

Altera a Portaria nº. 259/2018, que nomeia os membros responsáveis pelo procedimento e fiscalização das parcerias com recursos do Fundo 
Municipal do Idoso de Guaramirim - FMIG, submetidas as disposições da Lei Federal nº. 13.019/14.

Luís Antônio Chiodini, Prefeito de Guaramirim, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:
Art. 1°. A Portaria nº. 259/2018 passa a vigorar com a seguinte alteração:

“Art. 1º. .....................

I - Gestor da Parceria – Juliano Henrique Gotardo;
 ................................. ” (NR)

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação.

Guaramirim/SC, 16 de junho de 2020.
Luís Antônio Chiodini
Prefeito

Jair Tomelin
Secretário de Administração e Finanças

PORTARIA Nº. 203/2020
Publicação Nº 2526865

PORTARIA N°. 203/2020
Nomeia Comissão de Inventário de bens móveis e imóveis da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação.

Luís Antônio Chiodini, Prefeito de Guaramirim, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:
Art. 1º. Nomeia os servidores abaixo relacionados, para comporem a Comissão de Inventário de bens móveis e imóveis da Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Habitação:

I – Juliano Henrique Gotardo;

II – Caroline Lutz;

III – Daniela Pereira da Silva;

Art. 2º. Fica revogada a Portaria nº. 377/2018.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação.

Guaramirim/SC, 17 de junho de 2020.
Luís Antônio Chiodini
Prefeito

Jair Tomelin
Secretário de Administração e Finanças
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Câmara muniCiPal

RESOLUÇÃO Nº 003/2020
Publicação Nº 2526097

RESOLUÇÃO Nº 003/2020

Romeu Butschardt Júnior, Presidente da Câmara Municipal de Guaramirim – SC, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o 
Artigo 33, Inciso IV da Lei Orgânica do Município de Guaramirim, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele promulga a seguinte 
resolução:
RESOLUÇÃO

ART. 1º - Art. 1º - Fica a Presidente do Poder Legislativo Municipal autorizado a proceder á baixa do patrimônio da Câmara dos bens que, por 
sua natureza, utilidade e estado de conservação foram considerados inservíveis na forma da lista abaixo: Pia Inox – Nº 38 e Balcão Nº 39

ART. 2º - As despesas decorrentes da presente resolução correrão por conta de dotação constante do orçamento vigente.
ART. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Guaramirim, SC 16 de Junho de 2020
Romeu Butschardt Júnior
Presidente

Gerson Izidio Peixer
1ª Secretário

Carlos Ernesto Friedemann
2º Secretário
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Guarujá do Sul

Prefeitura

ATA DE LICITAÇÃO DESERTA - PL 30/2020
Publicação Nº 2526904

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL
CNPJ: 83.027.045/0001-87 TELEFONE: 49 3642 0122
AVENIDA JOÃO PESSOA, 1265
CEP: 89.940-000 - GUARUJÁ DO SUL - SC
TOMADA DE PREÇO nº. 06/2020
Processo Licitatório nº. 30/2020
Data: 01/06/2020
ATA Nº. 01 - PL 30/2020
As oito horas e quinze minutos ( conforme previsto no item 1 do edital ), do dia 17 de junho de 2020, na Sala de Reuniões da Prefeitura 
Municipal do Município de Guarujá do Sul, reuniu-se Comissão Permanente de Licitações, designada pelo Decreto nº. 04/2020, para recebi-
mento de proposta e documentação referentes ao Processo Licitatório supra citado, cujo objeto Contratação de empresa para execução de 
reperfilagem asfáltica em trecho da Rua Bruno Taube, município de Guaruja do Sul, através do Convenio 2020TR000863 - Estado de Santa 
Catarina - Secretaria de Estado da Infraestrutura e o município de Guaruja do Sul. No entanto, não houve nenhum interesse em participar do 
evento, ocasionando assim uma licitação deserta. Nada mais havendo a constar lavrou-se a presente ata que será assinada pela Comissão 
Permanente de Licitações.

Guarujá do Sul, SC, 17 de junho de 2020.
Francisco Junior Garcia de Mattos;
Presidente da CPL.

Poliana Della Flora;
Membro.

Veridiana F. Barth;
Membro.

Claudenice Caramori;
Membro.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREF PL 32/2020
Publicação Nº 2526897

ESTADO DE SANTA CATARINA
Município de Guarujá do Sul
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório nº. 32/2020 - Tomada de Preço Nº. 07/2020
Objeto: Contratação de empresa para execução de reperfilagem asfáltica em trecho da Rua Bruno Taube, município de Guaruja do Sul ( Lote 
01 – Reperfilagem e Sinalição e Lote 02 – Drenagem e Muro), através do Convenio 2020TR000863 – Estado de Santa Catarina – Secretaria 
de Estado da Infraestrutura e o município de Guaruja do Sul.
Habilitação e Propostas: 03/07/2020 ( Documentação 08:15 e abertura as 08:30 ).
Edital e seus anexos estarão a disposição aos interessados, no horário da 07:30 as 11:30 e das 13:00 as 17:00, de segunda a sexta-feira, 
na Prefeitura Municipal ou informações pelo fone 49 36420122 e no site www.guarujadosul.sc.gov.br.

Guarujá do Sul, SC, 17 de junho de 2020.
Claudio Junior Weschenfelder,
Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO - PREF 30/2020
Publicação Nº 2526067

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº. 30/2020
PROCESSO LICITATORIO Nº. 27/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 19/2020
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUARUJÁ DO SUL
CONTRATADO: AUTO DIESEL GUARUJA LTDA ME
OBJETO: Aquisição de material e serviço para reforma geral do Caminhão Cargo 1722 E MJF 2864 e Caminhão Volvo MHT 2042, utilizado 
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pela Secretaria Municipal de Transportes e Obras (LOTE 1 - Caminhão Cargo 1722 E MJF 2864 - R$ 18.110,96 e LOTE 2 - Caminhão Volvo 
MHT 2042 – R$ 12.210,08).
VIGENCIA DE EXECUÇÃO: 30 dias
VIGENCIA DO CONTRATO: 31/12/2020

Guarujá do Sul, SC, 17 de junho de 2020.
Claudio Junior Weschenfelder,
Prefeito Municipal.
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Guatambú

Prefeitura

AVISO DISPENSA DE LICITAÇÃO 47/2020
Publicação Nº 2526576

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE GUATAMBU
AVISO DE DISPENSA LICITAÇÃO
Processo Adm. Nº. 90/2020
Edital: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 47/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEDRISCO. A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO JUSTIFICA A AQUISIÇÃO DE 100 M³ DE PEDRISCO PARA SER UTILIZADO NO ASSENTAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES E 
MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.
Contratada: Planaterra-Terraplenagem e Pavimentação LTDA
CNPJ: 82.743.832/0001-62
Valor: R$ 5.800,00(cinco mil e oitocentos reais).
Fundamento: Inciso II do Art. 24 da Lei °. 8.666/93, c/redação da Lei 8.883/94.

Guatambu, 17 de junho de 2020.
LUIZ CLÓVIS DAL PIVA
Prefeito Municipal
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Herval d'Oeste

Prefeitura

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003A/2020
Publicação Nº 2526295

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003A/2020
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020
VIGÊNCIA: A presente ATA vigorará até 27 de maio de 2021, podendo ser prorrogada, desde que não exceda ao prazo total de 1 (um) ano, 
nos termos do art. 15, parágrafo 3º, inciso III da lei 8.666/93.

Aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte na Secretaria Municipal de Administração e Finanças do Município de Herval d’Oeste, 
foram registrados os preços para a eventual e futura aquisição de Material de Construção, para uso da Prefeitura e Secretarias e Fundos 
Municipais de Herval D’Oeste pelo período de 12 meses, conforme descrito no quadro abaixo, celebrado entre o Município de Herval d’Oeste, 
inscrito no CNPJ sob nº 82.939.430/0001-38 neste ato representada pelo senhor AMÉRICO LORINI Prefeito, inscrito no CPF nº 162.730.799-
00 e a empresa PLANALTTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP , inscrita no CNPJ nº 02.068.894/0001-87 neste ato representada 
pelo senhor SÉRGIO FRANCISCO BUCCO, Procurador, CPF nº 422.780.749-20 em decorrência do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2020 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020 , para Sistema de Registro de Preços. As condições para a entrega do objeto, bem como as 
demais condições estão expressas no Edital do processo licitatório epigrafado, as quais são integralmente ratificadas e aceitas pelas partes, 
independentemente de sua transcrição.

A Gestão e fiscalização da presente ata de registro de preços ficará à cargo dos servidores nomeados para este fim, nos termos da IN CCI 
Nº 001/2015.

Este instrumento não obriga o Município a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a 
prestação dos serviços, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em 
igualdade de condições, nos termos do art. 15, parágrafo 4º da lei 8.666/93

Valor total desta ata R$ 427.895,50 (quatrocentos e vinte e sete mil, oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos)

Herval d’Oeste, 28 de maio de 2020.
AMÉRICO LORINI   SÉRGIO FRANCISCO BUCCO
Prefeito     Procurador
CPF: 162.730.799-00   CPF nº 422.780.749-20
Pelo Município    Pela Empresa

Testemunhas:

Rubens Antonio Correia   Heloise Borsoi Favretto
CPF: 687.857.399-87   CPF: 051.249.579-30

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003A/2020 - ANEXO ÚNICO

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA DO PRO-
DUTO UNID. QTDE CO-

TADA
VALOR UNI-
TÁRIO

VALOR 
TOTAL

2 AREIA FINA HOBI M³ 100 157,00 15.700,00
3 AREIA GROSSA HOBI M³ 100 157,00 15.700,00
4 AREIA MÉDIA HOBI M³ 540 157,00 84.780,00
5 BARRA FERRO CA-50 10,0 – 12 METROS (3/8”) GERDAU UND 265,00 39,80 10.547,00
6 BARRA FERRO CA-50 12.5 – 12 METROS (1/2”) GERDAU UND 325,00 59,50 19.337,50
7 BARRA FERRO CA-50 25.0 – 12 METROS (1”) GERDAU UND 200,00 295,00 59.000,00
8 BARRA FERRO CA-50 8,0 – 12 METROS (5/16”) GERDAU UND 90,00 29,80 2.682,00
9 BARRA FERRO CA-60 4,2 – 12 METROS (3/16”) GERDAU UND 215,00 9,80 2.107,00
10 CAL DE PINTURA SACO DE 08 KG SÃO SEBASTIÃO SAC 300,00 13,50 4.050,00
11 CAL HIDRATADO SACO DE 20KG CIBRACAL SAC 140,00 14,80 2.072,00
12 CAL VIRGEM SACO DE 20KG CIBRABAL SAC 300,00 16,80 5.040,00

13 CIMENTO SACO DE 50 KG VOTORAN/SU-
PREIV SAC 1.700,00 32,80 55.760,00

22 TIJOLO 06 FUROS, DE 25CM ZEPE/KITIJOLO UND 49.000,00 0,68 33.320,00
23 TIJOLO MACIÇO CER.CANELINHA UND 10.000,00 0,78 7.800,00

32 TABUA DE MADEIRA PINUS PARA CAIXARIA MADEIRA PIVET-
TA M³ 100,00 1.100,00 110.000,00

TOTAL 427.895,50
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AMÉRICO LORINI   SÉRGIO FRANCISCO BUCCO
Prefeito     Procurador
CPF: 162.730.799-00   CPF nº 422.780.749-20
Pelo Município    Pela Empresa

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003B/2020
Publicação Nº 2526297

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003B/2020
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020
VIGÊNCIA: A presente ATA vigorará até 27 de maio de 2021, podendo ser prorrogada, desde que não exceda ao prazo total de 1 (um) ano, 
nos termos do art. 15, parágrafo 3º, inciso III da lei 8.666/93.

Aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte na Secretaria Municipal de Administração e Finanças do Município de Herval 
d’Oeste, foram registrados os preços para a eventual e futura aquisição de Material de Construção, para uso da Prefeitura e Secretarias e 
Fundos Municipais de Herval D’Oeste pelo período de 12 meses, conforme descrito no quadro abaixo, celebrado entre o Município de Herval 
d’Oeste, inscrito no CNPJ sob nº 82.939.430/0001-38 neste ato representada pelo senhor AMÉRICO LORINI Prefeito, inscrito no CPF nº 
162.730.799-00 e a empresa QUIMICA SOL EIRELI EPP , inscrita no CNPJ nº 06.943.501/0001-98, neste ato representada pela senhora 
FRANCIS MARA FERNANDES TOIGO MUSTAFA, Administradora, CPF nº 796.020.299-00 em decorrência do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
044/2020 modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020 , para Sistema de Registro de Preços. As condições para a entrega do objeto, 
bem como as demais condições estão expressas no Edital do processo licitatório epigrafado, as quais são integralmente ratificadas e aceitas 
pelas partes, independentemente de sua transcrição.

A Gestão e fiscalização da presente ata de registro de preços ficará à cargo dos servidores nomeados para este fim, nos termos da IN CCI 
Nº 001/2015.

Este instrumento não obriga o Município a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a 
prestação dos serviços, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em 
igualdade de condições, nos termos do art. 15, parágrafo 4º da lei 8.666/93.

Valor total desta ata R$ 7.560,00 (sete mil e quinhentos e sessenta reais)

Herval d’Oeste, 28 de maio de 2020.
AMÉRICO LORINI FRANCIS   MARA FERNANDES TOIGO MUSTAFA 
Prefeito      Administradora
CPF: 162.730.799-00    CPF nº 796.020.299-00
Pelo Município     Pela Empresa

Testemunhas:

Rubens Antonio Correia    Heloise Borsoi Favretto
CPF: 687.857.399-87    CPF: 051.249.579-30

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003B/2020 - ANEXO ÚNICO

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA DO PRO-
DUTO UNID. QTDE COTADA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

21 SOLVENTE PARA DILUIÇÃO DE VERNIZES, 
ESMALTES SINTÉTICOS, TI COLORWAN UND 216 35,00 7.560,00

TOTAL 7.560,00

AMÉRICO LORINI FRANCIS   MARA FERNANDES TOIGO MUSTAFA 
Prefeito      Administradora
CPF: 162.730.799-00    CPF nº 796.020.299-00
Pelo Município     Pela Empresa

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003C/2020
Publicação Nº 2526298

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003C/2020

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020
VIGÊNCIA: A presente ATA vigorará até 27 de maio de 2021, podendo ser prorrogada, desde que não exceda ao prazo total de 1 (um) ano, 
nos termos do art. 15, parágrafo 3º, inciso III da lei 8.666/93.

Aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte na Secretaria Municipal de Administração e Finanças do Município de Herval d’Oeste, 
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foram registrados os preços para a eventual e futura aquisição de Material de Construção, para uso da Prefeitura e Secretarias e Fundos 
Municipais de Herval D’Oeste pelo período de 12 meses, conforme descrito no quadro abaixo, celebrado entre o Município de Herval d’Oeste, 
inscrito no CNPJ sob nº 82.939.430/0001-38 neste ato representada pelo senhor AMÉRICO LORINI Prefeito, inscrito no CPF nº 162.730.799-
00 e a empresa JV COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DECORAÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ nº 01.276.119/0001-54 neste ato repre-
sentada pelo senhor VILMAR DIETER KRUTZMANN, Administrador, CPF nº 430.689.959-49 em decorrência do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
044/2020 modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020, para Sistema de Registro de Preços. As condições para a entrega do objeto, bem 
como as demais condições estão expressas no Edital do processo licitatório epigrafado, as quais são integralmente ratificadas e aceitas pelas 
partes, independentemente de sua transcrição.

A Gestão e fiscalização da presente ata de registro de preços ficará à cargo dos servidores nomeados para este fim, nos termos da IN CCI 
Nº 001/2015.

Este instrumento não obriga o Município a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a 
prestação dos serviços, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em 
igualdade de condições, nos termos do art. 15, parágrafo 4º da lei 8.666/93.

Valor total desta ata R$ 1.395.364,50 (um milhão trezentos e noventa e cinco mil trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos)

Herval d’Oeste, 28 de maio de 2020.
AMÉRICO LORINI    VILMAR DIETER KRUTZMANN
Prefeito      Administrador
CPF: 162.730.799-00    CPF nº 430.689.959-49
Pelo Município     Pela Empresa

Testemunhas:
Rubens Antonio Correia    Heloise Borsoi Favretto
CPF: 687.857.399-87    CPF: 051.249.579-30

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003C/2020 - ANEXO ÚNICO

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA DO PRO-
DUTO UNID. QTDE CO-

TADA
VALOR 
UNITÁRIO VALOR TOTAL

1 ARAME RECOZIDO Nº 18 ARCELOR MITTAL KG 100,00 12,60 1.260,00
14 JOELHO DE ESGOTO PVC 100MM PLASTILIT UND 80,00 6,95 556,00
15 LAJOTA DE CONCRETO PARA PASSEIOS PÚBLICOS CINZA N BELA VISTA M² 3.500,00 20,90 73.150,00
16 LAJOTA DE CONCRETO PARA PASSEIOS PÚBLICOS VERMELHA BELA VISTA M² 1.000,00 20,90 20.900,00
17 LONA PRETA, COM 6 METROS DE LARGURA VONDER M² 2.000,00 1,70 3.400,00
18 PREGO 18X30 ARCELOR MITTAL KG 70,00 11,90 833,00
19 PREGO 19X39 ARCELOR MITTAL KG 70,00 11,90 833,00
20 PREGO COM CABEÇA 17X27 ARCELOR MITTAL KG 90,00 12,75 1.147,50
26 TUBO DE ESGOTO PVC 400MM ILITALIA MT 700,00 880,00 616.000,00
27 TUBO DE PVC ESTRUTURADO 800MM DRENAGEM PLUVIAL KNTS MT 250,00 1.980,00 495.000,00
28 TUBO DE PVC RÍGIDO PARA ESGOTO PRIMÁRIO 100MM L.O TUBOS MT 500,00 48,00 24.000,00
29 TUBO DE PVC RÍGIDO PARA ESGOTO PRIMÁRIO 200MM MULTILIT MT 300,00 125,00 37.500,00
30 TUBO DE PVC RÍGIDO PARA ESGOTO PRIMÁRIO 300MM MULTILIT MT 300,00 398,00 119.400,00
31 TUBO DE PVC SOLDÁVEL 20MM – 6 METROS PLASTILIT UND 100,00 13,85 1.385,00
TOTAL 1.395.364,50

AMÉRICO LORINI   VILMAR DIETER KRUTZMANN
Prefeito     Administrador
CPF: 162.730.799-00   CPF nº 430.689.959-49
Pelo Município    Pela Empresa

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003D/2020
Publicação Nº 2526299

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003D/2020
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020
VIGÊNCIA: A presente ATA vigorará até 27 de maio de 2021, podendo ser prorrogada, desde que não exceda ao prazo total de 1 (um) ano, 
nos termos do art. 15, parágrafo 3º, inciso III da lei 8.666/93.

Aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte na Secretaria Municipal de Administração e Finanças do Município de Herval d’Oeste, 
foram registrados os preços para a eventual e futura aquisição de Material de Construção, para uso da Prefeitura e Secretarias e Fundos 
Municipais de Herval D’Oeste pelo período de 12 meses, conforme descrito no quadro abaixo, celebrado entre o Município de Herval d’Oeste, 
inscrito no CNPJ sob nº 82.939.430/0001-38 neste ato representada pelo senhor AMÉRICO LORINI Prefeito, inscrito no CPF nº 162.730.799-
00 e a empresa VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI , inscrita no CNPJ nº 05.197.303/0001-60 neste ato representada pelo 



18/06/2020 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 3174

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 406

senhor OSMAR MICHREFF, Administrador, CPF nº 020.662.579-07 em decorrência do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2020 modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020 , para Sistema de Registro de Preços. As condições para a entrega do objeto, bem como as demais 
condições estão expressas no Edital do processo licitatório epigrafado, as quais são integralmente ratificadas e aceitas pelas partes, inde-
pendentemente de sua transcrição.

A Gestão e fiscalização da presente ata de registro de preços ficará à cargo dos servidores nomeados para este fim, nos termos da IN CCI 
Nº 001/2015.

Este instrumento não obriga o Município a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a 
prestação dos serviços, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em 
igualdade de condições, nos termos do art. 15, parágrafo 4º da lei 8.666/93

Valor total desta ata R$ 37.800,00 (trinta e sete mil e oitocentos)

Herval d’Oeste, 28 de maio de 2020.
AMÉRICO LORINI   OSMAR MICHREFF
Prefeito     Administrador
CPF: 162.730.799-00   CPF nº 020.662.579-07
Pelo Município    Pela Empresa

Testemunhas:

Rubens Antonio Correia   Heloise Borsoi Favretto
CPF: 687.857.399-87   CPF: 051.249.579-30

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003D/2020 - ANEXO ÚNICO

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA DO 
PRODUTO UNID. QTDE CO-

TADA
VALOR UNI-
TÁRIO

VALOR 
TOTAL

24 TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELA, BASE SOLV. 
GALÃO COM 18 MADEVIA GL 100 189,00 18.900,00

25 TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCA, GALÃO COM 18 MADEVIA GL 100 189,00 18.900,00
TOTAL 37.800,00

AMÉRICO LORINI   OSMAR MICHREFF
Prefeito     Administrador
CPF: 162.730.799-00   CPF nº 020.662.579-07
Pelo Município    Pela Empresa

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2020
Publicação Nº 2526300

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2020
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020
VIGÊNCIA: A presente ATA vigorará até 02 de junho de 2021, nos termos do art. 15, parágrafo 3º, inciso III da lei 8.666/93.

Aos três dias do mês de junho de dois mil e vinte na Secretaria Municipal de Administração e Finanças do Município de Herval d’Oeste, foram 
registrados os preços para eventual aquisição de placas de sinalização viária vertical, bem como de tachas/tachões de demarcação, além 
d a execução do serviço de sinalização viária horizontal com tinta refletiva a base de resina acrílica com microesferas e vidro, bem como 
laminado elastoplástico em ruas do Município de Herval d'Oeste, pelo período de 12 (doze) meses, conforme descrito no quadro abaixo, 
celebrado entre o Município de Herval d’Oeste, inscrito no CNPJ sob nº 82.939.430/0001-38 neste ato representado pelo senhor AMÉRICO 
LORINI Prefeito, inscrito no CPF nº 162.730.799-00 e a empresa WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME, inscrita no CNPJ nº 25.203.392/0001-17, 
neste ato representada pela senhor WILLIAN PABLO LAMPERTI, titular, CPF nº 081.640.939-04 em decorrência do processo licitatório nº 
049/2020 modalidade pregão presencial nº 014/2020, para Sistema de Registro de Preços. As condições para a entrega do objeto, bem 
como as demais condições estão expressas no Edital do processo licitatório epigrafado, as quais são integralmente ratificadas e aceitas pelas 
partes, independentemente de sua transcrição.

A Gestão e fiscalização da presente ata de registro de preços ficará a cargo dos servidores nomeados para este fim, nos termos da IN CCI 
Nº 001/2015.

Este instrumento não obriga o Município a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a 
prestação dos serviços, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em 
igualdade de condições, nos termos do art. 15, parágrafo 4º da lei 8.666/93.

Valor total desta ata R$ 132.632,00 (cento e trinta e dois mil e seiscentos e trinta e dois reais).
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Herval d’Oeste, 03 de junho de 2020.
AMÉRICO LORINI   WILLIAN PABLO LAMPERTI
Prefeito     Titular
CPF: 162.730.799-00   CPF nº 081.640.939-04
Pelo Município    Pela Empresa

Testemunhas:

Rubens Antônio Correia   Heloise Borsoi Favretto
CPF: 687.857.399-87   CPF: 051.249.579-30

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2020 - ANEXO ÚNICO

Item Especificação Unid Marca Quantida-
de cotada

Valor 
Unitário Valor Total

1

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO D = 
60CM (CHAPA EM AÇO GALVANIZADO DE 1,25MM DE ACORDO COM O 
NORMA ABNT NBR 11905/2015, SUPORTE DE 3,20M ZINCADO 2”, PELÍCULA 
GT/GT DE ACORDO COM NORMA ABNT NBR 14644/2013 E ACESSÓRIOS 
PARA FIXAÇÃO).

UND SINALTEC 50 230,00 11.500,00

2

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA 60X60CM 
(CHAPA EM AÇO GALVANIZADO DE 1,25MM DE ACORDO COM O NORMA 
ABNT NBR 11905/2015, SUPORTE DE 3,20M ZINCADO 2”, PELÍCULA GT/
GT DE ACORDO COM NORMA ABNT NBR 14644/2013 E ACESSÓRIOS PARA 
FIXAÇÃO).

UND SINALTEC 30 230,00 6.900,00

3

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE FAIXA ELEVADA 60X80CM 
(CHAPA EM AÇO GALVANIZADO DE 1,25MM DE ACORDO COM O NORMA 
ABNT NBR 11905/2015, SUPORTE DE 3,20M ZINCADO 2”, PELÍCULA GT/
GT DE ACORDO COM NORMA ABNT NBR 14644/2013 E ACESSÓRIOS PARA 
FIXAÇÃO).

UND SINALTEC 30 270,00 8.100,00

4

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA COM 50X66CM (CHAPA EM 
AÇO GALVANIZADO DE 1,25MM DE ACORDO COM O NORMA ABNT NBR 
11905/2015, SUPORTE DE 3,20M ZINCADO 2”, PELÍCULA GT/GT DE ACOR-
DO COM NORMA ABNT NBR 14644/2013 E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO).

UND SINALTEC 35 225,00 7.875,00

5

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE LOGRADOURO 50X20CM 
(CHAPA EM AÇO GALVANIZADO DE 1,25MM DE ACORDO COM O NORMA 
ABNT NBR 11905/2015, SUPORTE DE 3,00M ZINCADO 2”, PELÍCULA GT/
GT DE ACORDO COM NORMA ABNT NBR 14644/2013 E ACESSÓRIOS PARA 
FIXAÇÃO SENDO DUAS PLACAS POR SUPORTE).

CJ SINALTEC 10 137,00 1.370,00

6

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AMBULANTE 60X100CM 
(CHAPA EM AÇO GALVANIZADO DE 1,25MM DE ACORDO COM O NORMA 
ABNT NBR 11905/2015, SUPORTE DE 3,20M ZINCADO 2”, PELÍCULA GT/
GT DE ACORDO COM NORMA ABNT NBR 14644/2013 E ACESSÓRIOS PARA 
FIXAÇÃO).

UND SINALTEC 3 319,00 957,00

7

PINTURA MECANIZADA EIXO, BORDOS, FAIXA DE PEDESTRE, MEIO FIO, 
SETAS E DIZERES NA PISTA, COM TINTA ACRÍLICA AMARELA/BRANCA/
AZUL/PRETA A BASE DE SOLVENTE E MICRO ESFERA DE VIDRO DROP-ON. 
TINTA DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 11862 E NR 13.

M² SINALTEC 5.000 12,50 62.500,00

8
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE TACHÃO BIDIRECIONAL NA COR 
AMARELA COM DIMENSÃO DE 250X150X50MM DE ACORDO COM A NORMA 
ABNT NBR 15576/2015.

UND SINALTEC 400 17,50 7.000,00

9
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE TACHAS BIDIRECIONAL NA COR 
BRANCA COM DIMENSÃO DE 100X80X20MM DE ACORDO COM A NORMA 
ABNT NBR 14644/2013.

UND SINALTEC 300 5,60 1.680,00

10 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE LAMINADO ELASTOPLÁSTICO, PARA 
FAIXAS DE PEDESTRE, SETAS, COM ESPESSURA DE 1,5MM. M² SINALTEC 150 165,00 24.750,00

TOTAL: R$ 132.632,00

AMÉRICO LORINI   WILLIAN PABLO LAMPERTI
Prefeito     Titular
CPF: 162.730.799-00   CPF nº 081.640.939-04
Pelo Município    Pela Empresa
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CONTRATO Nº 027/2020
Publicação Nº 2526302

Estado de Santa Catarina
Município de Herval d’Oeste

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2020
EXTRATO CONTRATO Nº 027/2020
CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D’OESTE

CONTRATADO:
CASA DO PICA-PAU MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

OBJETO: Fornecimento de um distribuidor de Adubo Orgânico Líquido para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente através de Convênio 
Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e Desenvolvimento Rural nº 2019TR001268

VALOR R$ 26.500,00 (Vinte e seis mil e quinhentos reais)

RECURSOS FINANCEIROS Convênio Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e Desenvolvimento Rural nº 2019TR001268

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes na execução do Contrato correrão por conta do orçamento do exercício financeiro de 
2020 conformidade com a Lei Orçamentária Anual – LOA nº 33.383/2019 de 05/12/2019.

Herval d'Oeste (SC) 27 de maio de 2020.
AMÉRICO LORINI
Prefeito.

MARCIANO WIGGERS MEURER
Pela Contratada

CONTRATO Nº 028/2020
Publicação Nº 2526305

Estado de Santa Catarina
Município de Herval d’Oeste

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2020
EXTRATO CONTRATO Nº 027/2020
CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D’OESTE

CONTRATADO:
JEAN PYER VIVIAN EIRELI EPP

OBJETO: Fornecimento de uma carreta Basculante para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente através de Convênio Secretaria de 
Estado da Agricultura, da Pesca e Desenvolvimento Rural nº 2019TR001268

VALOR R$ 24.000,00 (Vinte quatro mil reais)

RECURSOS FINANCEIROS Convênio Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e Desenvolvimento Rural nº 2019TR001268

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes na execução do Contrato correrão por conta do orçamento do exercício financeiro de 
2020 conformidade com a Lei Orçamentária Anual – LOA nº 33.383/2019 de 05/12/2019.

Herval d'Oeste (SC) 27 de maio de 2020.
AMÉRICO LORINI
Prefeito.

JEAN PYER VIVIAN
Pela Contratada
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CONTRATO Nº 029/2020
Publicação Nº 2526307

Estado de Santa Catarina
Município de Herval d’Oeste

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2020
EXTRATO CONTRATO Nº 029/2020
CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D’OESTE

CONTRATADO:
PORTALMAQ COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E INDÚSTRIA LTDA

OBJETO: Fornecimento de uma ensiladeira para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente através de Convênio Secretaria de Estado da 
Agricultura, da Pesca e Desenvolvimento Rural nº 2019TR001268

VALOR R$ 28.400,00 (Vinte e oito mil e quatrocentos reais)

RECURSOS FINANCEIROS Convênio Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e Desenvolvimento Rural nº 2019TR001268

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes na execução do Contrato correrão por conta do orçamento do exercício financeiro de 
2020 conformidade com a Lei Orçamentária Anual – LOA nº 33.383/2019 de 05/12/2019.

Herval d'Oeste (SC) 27 de maio de 2020.
AMÉRICO LORINI
Prefeito.

CIRO WALMOR SCHMITZ
Pela Contratada

CONTRATO Nº 030/2020
Publicação Nº 2526308

Estado de Santa Catarina
Município de Herval d’Oeste

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2020
EXTRATO CONTRATO Nº 030/2020
CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D’OESTE

CONTRATADO:
WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME

OBJETO: Execução de Sinalização de trânsito nas ruas do centro com alterações do fluxo compreendendo: Faixas de travessia elevada; 
Ondulações transversais sinalização viária vertical e horizontal, com fornecimento de material e mão de obra

VALOR R$ 207.107,56 (duzentos e sete mil, cento e sete reais e cinquenta e seis centavos)

RECURSOS FINANCEIROS Os recursos financeiros serão os provenientes do Convênio Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade nº 
2019TR001186 de 21 de novembro de 2019, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) com contrapartida da administração Municipal 
no valor de R$ 7.107,56 (sete mil cento e sete reais e cinquenta e seis centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes na execução do Contrato correrão por conta do orçamento do exercício financeiro de 
2020 conformidade com a Lei Orçamentária Anual – LOA nº 33.383/2019 de 05/12/2019.

Herval d'Oeste (SC) 28 de maio de 2020.
AMÉRICO LORINI
Prefeito.

WILLIAN PABLO LAMPERTI
Pela Contratada
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TERMO ADITIVO Nº 031/2020
Publicação Nº 2526314

Estado de Santa Catarina
Município de Herval d’ Oeste
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D´OESTE
CNPJ/MF nº 82.939.430/0001-38.
Rua Nereu Ramos nº 389 – Centro.
CONTRATANTE

Estado de Santa Catarina
Município de Luzerna
STRAHL ENGENHARIA EIRELI - ME
CNPJ/MF nº 20.554.701/0001-80.
Rua Frei Vigário João, 22 sala 02 – Centro.
CONTRATADA

TERMO ADITIVO Nº 031/2020 DE 03 DE JUNHO DE 2020
Pelo presente instrumento de contrato, o Município de Herval d’Oeste, através de sua UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
HERVAL D’ OESTE, pessoa jurídica de direito público, estabelecida na Rua Nereu Ramos, 389, Herval d’Oeste, Estado de Santa Catarina, 
inscrita no CNPJ nº 82.939.430/0001-38, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. AMÉRICO LORINI, brasileiro, casado, inscrito 
no CPF nº 167.730.799-00, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa STRAHL ENGENHARIA EIRELI – ME estabelecida na Rua 
Frei Vigário João, 22 sala 02 – Centro, no município de Luzerna, estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ nº 20.554.701/0001-80, nes-
te ato representado por seu Administrador, Sr. VAGNER KAEFER, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF nº 006.874.719-58, 
doravante denominada, CONTRATADO, resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO para execução de reformas em escolas municipais 
contemplando a substituição de revestimentos cerâmicos, realocação de divisórias, substituição de luminárias e pintura com o fornecimento 
de material e mão de obra, em decorrência do Processo Licitatório Nº 016/2020, na Modalidade de Tomada de Preços para Obras e Serviços 
de Engenharia nº 001/2020, do tipo menor preço global, mediante sujeição mútua às seguintes cláusulas contratuais:

Cláusula Primeira – Do Objeto
Este TERMO ADITIVO tem por objeto a prorrogação do prazo de execução em conformidade com o parecer técnico pelo prazo de 60 dias.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
O presente TERMO ADITIVO é celebrado com base no artigo 57, parágrafo 1º incisos II e IV da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 
e Legislação Complementar.

CLÁUSULA TERCEIRA – Das Disposições Finais
Ficam ratificados todos os demais termos itens e cláusulas do Contrato acima referido ora aditado, que não conflitem com o presente, per-
manecendo em plena vigência, sendo o presente assinado pelas partes em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Herval d’Oeste, 03 de junho de 2020.
AMÉRICO LORINI
Prefeito Municipal
CPF: 167.730.799-00

Testemunhas:
Rubens Antônio Correia   Heloise Borsoi Favretto
CPF: 687.857.399-87   CPF: 051.249.579-30

TERMO ADITIVO Nº 033/2020
Publicação Nº 2526317

Estado de Santa Catarina
Município de Herval d’ Oeste
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D´OESTE
CNPJ/MF nº 82.939.430/0001-38
Rua Nereu Ramos nº 389 - Centro
CONTRATANTE

Estado de Santa Catarina
Município de Pinhalzinho
L E Z COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA.
CNPJ/MF nº 15.345.797/0001-36
Rua João Pessoa nº 685 Sala Térreo – Bairro São José.
CONTRATADA

TERMO ADITIVO Nº 033/2020 DE 08 DE JUNHO DE 2020
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Pelo presente instrumento, o Município de Herval d’Oeste, através de sua UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D’ 
OESTE, pessoa jurídica de direito público, estabelecida na Rua Nereu Ramos, 389, Herval d’Oeste, Estado de Santa Catarina, inscrita no 
CNPJ nº 82.939.430/0001-38, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor Américo Lorini, brasileiro, casado, inscrito no CPF nº 
162.730.799-00, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa L E Z COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA. estabelecida Rua 
João Pessoa nº 685 Sala Térreo – Bairro São José, município de Pinhalzinho - SC inscrita no CNPJ sob o nº 15.345.797/0001-36, doravante 
denominada CONTRATADA, resolve celebrar o presente TERMO ADITIVO ao contrato nº 077/2019, que tem por objeto a implantação de sis-
temas de proteção de descargas atmosféricas e nova entrada de energia e reformas elétricas em diversas Unidades Escolares do município, 
com o fornecimento de material e mão de obra, em decorrência do processo licitatório nº 137/2019 , na Modalidade de Tomada de Preços 
para Obras e Serviços de Engenharia nº 014/2019, do tipo menor preço global, mediante sujeição mútua às seguintes cláusulas contratuais:

Cláusula Primeira – Do Objeto

Este TERMO ADITIVO tem por objeto a prorrogação do prazo de execução dos serviços em 30 dias em conformidade com o parecer técnico 
até 12/07/2020.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente TERMO ADITIVO é celebrado com base no artigo 57, parágrafo 1º incisos II e IV da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 
e Legislação Complementar.
Justifica-se ainda a prorrogação em virtude de atualização de informações do projeto inicial pelo engenheiro da empresa responsável pelos 
projetos.

CLÁUSULA TERCEIRA – Das Disposições Finais

Ficam ratificados todos os demais termos itens e cláusulas do Contrato acima referido ora aditado, que não conflitem com o presente, per-
manecendo em plena vigência, sendo o presente assinado pelas partes em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Herval d’Oeste, 08 de junho de 2020.
AMÉRICO LORINI
Prefeito Municipal
CPF: 167.730.799-00

Testemunhas:

Rubens Antônio Correia   Heloise Borsoi Favretto
CPF: 687.857.399-87   CPF: 051.249.579-30

TERMO DE AJUSTE Nº 008/2020
Publicação Nº 2526312

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE HERVAL D´OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D’OESTE
CNPJ/MF Nº 82.939.430/0001-38
Rua Nereu Ramos nº 389 – Centro
CONTRATANTE

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE JOAÇABA
ROBERTO TESSARO E CIA LTDA.
CNPJ/MF Nº 85.248.680/0001-10
Avenida XV de Novembro, nº 818, Centro
CONTRATADA

TERMO de ajuste Nº 008/2020 DE 16 DE JUNHO DE 2020
Pelo presente instrumento, a PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D’OESTE, pessoa jurídica de direito público, estabelecida na Rua Nereu 
Ramos, nº 389 Centro, Município de Herval d’ Oeste, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob nº 82.939.430/0001-38 neste ato re-
presentado pelo Prefeito em exercício, Sr. MAURO SÉRGIO MARTINI, brasileiro, portador do CPF nº 713.164.509-53, doravante denominado 
CONTRATANTE, e a empresa ROBERTO TESSARO E CIA LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado estabelecida na Avenida XV de Novembro, 
nº 818 – Centro – Município de Joaçaba - Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob nº 85.248.680/0001-10, neste ato representado 
por sua Administradora, Sra. BARBARA CRISTINA TESSARO, portadora do CPF nº 000.178.979-12, doravante denominada CONTRATADO, 
resolvem celebrar o presente TERMO DE AJUSTE, referente à ata de Registro de Preços nº 025G/2019, que tem por objeto o registro de 
preços para a eventual e futura aquisição de material de higiene e limpeza para as diversas secretarias do Município de Herval d’ Oeste 
pelo período de 12(doze) meses, em decorrência do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2019, na Modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 
034/2019, pelo sistema de registro de preços, e suas alterações posteriores, e as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira – Do Objeto
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O Presente termo tem por objeto a repactuação dos valores contratados para o fornecimento de Material de Higiene e Limpeza.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS VALORES
Considerando o acordo entre as partes, são repactuados os valores para o fornecimento de material de médico hospitalar, conforme tabela 
abaixo:

ITEM DESCRIÇÃO UNI-
DADE MARCA VALOR REGIS-

TRADO(R$) % VALOR REAJUSTA-
DO (R$)

04

AGUA SANITÁRIA, BACTERICIDA, 5 LITROS ALVEJANTE, DESINFETANTE, 
USO GERAL BIODEGRADÁVEL A BASE DECLORO, SEM PERFUME, TAMPA 
COM BIOC DOSADOR LACRADO, EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE E 
ESTÁVEL DE 05 (CINCO) LITROS CONTENDO NOME, ENDEREÇO, CNPJ DO 
FABRICANTE, SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR, REGISTRO 
NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COMPOSIÇÃO QUIMICA, NOME E REGISTRO 
DO TÉCNICO OU PROFISSIONAL RESPONSÁVEL NA ENTIDADE PROFIS-
SIONAL COMPETENTE. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE INDICADAS 
NO FRASCO. COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,0% A 2,5% POR 
PESO DE CLORO ATIVO, ÁGUA. TEOR DE CLORO ATIVO: 2,0% A 2,5% 
POR PESO.

UND IDEAL R$ 4,75 + 21,1% R$ 5,75

05

ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO 46°INPM- TEOR ALCOÓLICO E RECIPIEN-
TE PLÁSTICO DESTINADO AO ENVASILHAMENTO DE ALCOÓLICO PARA 
COMERCIALIZAÇÃO, EM EMBALAGEM 1000 ML, PARA USO GERAL. DEVERÁ 
TER IMPRESSÃO NA EMBALAGEM COM MARCAÇÃO PERMANENTE: NOME 
OU MARCA DO FABRICANTE, DATA DA FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, 
REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NOME E REGISTRO DO TÉCNICO 
RESPONSÁVEL.

UND FLO-
OPS R$ 2,70 + 71,5% R$ 4,63

06

ALCOOL GEL 70% BACTERICIDA, ANTISSÉPTICO, COM MARCAÇÃO 
PERMANENTE: NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE 
VALIDADE, REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NOME E Nº DO 
REGISTRO DO TÉCNICO RESPONSÁVEL.EMBALAGEM COM 5 LITROS.

UND FLO-
OPS R$ 23,80 + 138,7 % R$ 56,80

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente termo aditivo é celebrado com base no “artigo 65, inciso II, alíneas d” da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e Legislação 
Complementar.

CLÁUSULA QUARTA - Das Disposições Finais

A publicação deste TERMO DE AJUSTE não supre a necessidade de emissão de autorização escrita, para o fornecimento dos itens previstos 
no instrumento contratual.

Todos os demais itens e cláusulas da ARP Nº 025G/2019, que não foram modificados por força deste Termo de Ajuste, permanecem em 
plena vigência, sendo o presente assinado pelas partes em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Herval d’Oeste, 16 de junho de 2020.
MAURO SÉRGIO MARTINI   BARBARA CRISTINA TESSARO
Prefeito em exercício   Administrador
CPF: 713.164.509-53   CPF: 000.178.979-12
Pelo Município    Pela Empresa

Testemunhas:

Rubens Antônio Correia.   Heloise Borsoi Favretto.
CPF: 687.857.399-87.   CPF: 051.249.579-30
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Ibiam

Prefeitura

TERMO ADITIVO N. 030 - VOLPATO CONSTRUTORA LTDA
Publicação Nº 2527403

TERMO ADITIVO 030/2020
CONTRATO ADITADO N. º 069/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/2019

Terceiro Termo aditivo do Contrato de N° 069/2019, celebrado entre o MUNICÍPIO DE IBIAM, ESTADO DE SANTA CATARINA, e a empresa 
VOLPATO CONSTRUTORA LTDA, autorizado através do Processo n° 092/2019, Licitação n. 005/2019, modalidade Tomada de Preços.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IBIAM
CNPJ-MF nº. 01.612.745/0001-74
Endereço: Travessa Leoniza Carvalho Agostini, Centro, 20, Ibiam - SC.
Representada por: IVANIR ZANIN

CONTRATADA: VOLPATO CONSTRUTORA LTDA
CNPJ n.º. 13.307.158/0001-50
Endereço: Rua Agostinho Luiz Barros- 13 – Cidade Alta, na cidade de Videira

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO CONTRATO A SER ADITADO

O MUNICÍPIO DE IBIAM e a empresa VOLPATO CONSTRUTORA LTDA, na data de 08 de outubro de 2019, firmaram contrato, que tem 
como objeto a EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA A 
IMPLANTAÇÃO DE PORTAL TURÍSTICO NO MUNICÍPIO DE IBIAM.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO ADITAMENTO DE PRAZO

2.1 Considerando a lei federal de licitações n° 8666/1993;
2.2 Considerando as divergências no projeto arquitetônico;
2.3 Considerando o atraso na autorização do DEINFRA;
2.4 Considerando solicitação da contratada e autorização da secretaria de Infraestrutura, Obras e Transportes, demonstrando a necessidade 
da prorrogação do referido contrato, para que sejam realizados os serviços restantes, fica aditado o prazo para conclusão da obra, a data 
de 30/06/2020.

CLÁUSULA TERCEIRA: DISPOSIÇÕES GERAIS

3.1 As demais cláusulas do contrato nº 069/2019 continuam inalteradas, as quais são reiteradas e ratificadas pelas partes.

E, por assim acordarem, firmam este instrumento de aditamento, em duas vias, de igual teor e forma, perante duas testemunhas abaixo 
assinadas.

IBIAM – SC, 05 de junho de 2020.
MUNICÍPIO DE IBIAM
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATADA
VOLPATO CONSTRUTORA LTDA

Testemunhas

Matheus Ethierry Ceron Zanin   Carmelita Chiesa Tragancin
CPF: 076.699.959-98    CPF: 490.157.409-30

Rafael Gonzatto Araldi
Advogado – OAB/SC 32.184
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TERMO ADITIVO N. 031 - AUTO POSTO XIMBICA LTDA ME
Publicação Nº 2527394

TERMO ADITIVO N. 031/2020
CONTRATO - ATA ADITADO N. 003/2020
PROCESSO LICITATÓRIO N. 002/2020

Segundo Termo Aditivo de Contrato/Ata de Fornecimento de Material celebrado entre o MUNICÍPIO DE IBIAM - SC, e AUTO POSTO XIMBICA 
LTDA ME, Contrato/ Ata Administrativo N. 003/2020, Pregão Presencial N. 002/2020.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IBIAM
CNPJ - 01.612.745/0001-74
Endereço: Travessa Leoniza Carvalho Agostini, 20, Centro, Ibiam - SC.
CEP: 89652-000
Representado por: IVANIR ZANIN

CONTRATADA: AUTO POSTO XIMBICA LTDA ME
CNPJ-MF n.º. 01.090.286/0001-06
Endereço: Rodovia SC, 455 – km 12 – s/n
CEP: 89.652-000
Representada por: Adilson José Cenatti

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO ADITAMENTO

1.1 Considerando, o cenário atual, a Administração buscou o reequilíbrio econômico financeiro, surgindo assim, a necessidade de supressão 
dos valores unitários do contrato/ ata supracitado;

1.2 Considerando, a prova por meio de notas fiscais, a respeito desta supressão, é concedida conforme tabela abaixo e vigora a partir do 
dia 27/04/2020;

1.3 Estes novos valores poderão a qualquer tempo, serem reanalisados.
Unid. Objeto Valor por Litro

Litro Gasolina Comum R$ 3,72

Litro Óleo Diesel Comum R$ 3,00

Litro Óleo Diesel S10 R$ 3,24

CLAUSULA SEGUNDA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1 As rubricas orçamentárias permanecem as mesmas utilizadas no processo licitatório.

CLÁUSULA TERCEIRA: DISPOSIÇÕES GERAIS

3.1 As demais cláusulas do Contrato N. 003/2020 continuam inalteradas, as quais são reiteradas e ratificadas pelas partes.

3.2 O presente aditamento tem como amparo legal a Lei n. 8.666/93 (Art. 57, § 2º, Art. 65).

E, por assim acordarem, firmam este instrumento de aditamento, em duas vias, de igual teor e forma, perante duas testemunhas abaixo 
assinadas.

IBIAM – SC, 24 de abril de 2020.
IVANIR ZANIN
MUNICÍPIO DE IBIAM
PREFEITO MUNICIPAL

AUTO POSTO XIMBICA LTDA ME
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

Matheus Ethierry Ceron Zanin   Carmelita Chiesa Tragancin
CPF: 076.699.959-98    CPF: 490.157.409-30

Rafael Gonzatto Araldi
Advogado – OAB/SC 32.184
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Ibicaré

Prefeitura

EDITAL PREGÃO 28 - 2020 SEGURANÇA OCUPACIONAL
Publicação Nº 2527105

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IBICARÉ
EDITAL DE LICITAÇÃO – PROCESSO LICITATÔRIO Nº 42/2020 PMI
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2020 PMI

O Município de Ibicaré, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 82.939.448/0001-30, com 
sede na rua D. Pedro II, 133, centro, representado neste ato por seu Prefeito Municipal, Sr. Gianfranco Volpato, através da Secretaria Mu-
nicipal de Transportes e Urbanismo, Secretaria Municipal de Educação, Cultura Esporte e Turismo, Secretaria Municipal de Fomento Agro-
pecuário, Industria, Comércio e Meio Ambiente, Secretaria de Assistência Social, Fundo Municipal de Saúde, como órgãos participantes, 
torna público para conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, da Lei Complementar nº 123/2006, do 
Decreto Municipal nº 08/2006, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93 com 
alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, bem como de acordo com as condições estabelecidas neste 
Edital, realizará PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, visando a contratação de empresa especializada em Gestão da Saúde 
e Segurança Ocupacional.
Os documentos para credenciamento das empresas, os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no 
Setor de Compras e Licitações da Prefeitura de Ibicaré, à Rua Dom Pedro II, 133, centro, Ibicaré, SC, até o horário estipulado para o início 
da sessão pública de processamento do pregão.
Os envelopes poderão ser remetidos em correspondência registrada, por sedex e/ou despachados por intermédio de empresas que prestam 
este tipo de serviço, hipóteses em que o Município não se responsabilizará por extravio ou atraso.
A sessão de processamento do pregão será realizada no endereço acima mencionado, iniciando-se às 14 horas, do dia 30 de junho de 2020, 
e será conduzido pelo Pregoeiro ou seu substituto, com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe.
OBTENÇÃO DO EDITAL: Edital completo no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal através do E-mail: licitacao@ibicare.sc.gov.br, FONE 
: 049-3538-0222.

Ibicaré – SC, 17 de junho de 2020
Gianfranco Volpato
Prefeito
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Ibirama

Prefeitura

CONTRATO Nº: 70/2020 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IBIRAMA
Publicação Nº 2526412

MUNICIPIO DE IBIRAMA
---------------------------------------------------------------------------
Contrato Nº: 70/2020
Contratante: MUNICÍPIO DE IBIRAMA
Contratada: ESQUADRIAS E VIDRAÇARIA METT LTDA, e numero inscrição CNPJ 13.346.270/0001-09. Licitação: Dispensa de Licitação 
78/2020
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de Portas e Proteção em Ferro Galvanizado na Quadra Esportiva localizada 
no Bairro Anchieta neste município. Vigência: Início: 17/06/2020 Término: 31/12/2020
Assinatura: 17/06/2020
Valor R$: 6.185,00 (Seis mil cento e oitenta e cinco reais).
Dotação: 07.002.1032.3449000000000000000.6.01000000 – Reforma e Ampliação de Quadras Esportivas.

FISCAL: Gerson Francisco
--------------------------------------------------------------------------

DL - PROCESSO LICITATÓRIO 78/2020
Publicação Nº 2526409

MUNICÍPIO DE IBIRAMA.

DL - Processo Licitatório 78/2020.
Base legal: Lei Federal nº 8.666/93, Art. 24, Inciso II.
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de Portas e Proteção em Ferro Galvanizado na Quadra Esportiva localizada 
no Bairro Anchieta neste município. Contratada: ESQUADRIAS E VIDRAÇARIA METT LTDA, e numero inscrição CNPJ 13.346.270/0001-09. 
Ibirama, 17 de junho de 2020. Adriano Poffo – Prefeito.

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2020
Publicação Nº 2526128

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2020
Referência: Inexigibilidade de Chamamento Público – Repasse ao Terceiro Setor – Termo de Colaboração.
Base Legal: Art. 31, inciso II e 32 da Lei Federal nº 13.019/14 e art. 1º e seguintes da Lei Municipal n. 3.439, de 02 de junho de 2020.

Organização da Sociedade Civil: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibirama – APAE – CNPJ n° 11.026.059/0001-75.
Endereço: Rua 25 de Julho, n° 1182, Bairro 25 de Julho, Ibirama - SC, CEP 89140-000.

Objeto: Formalização de parceria entre o Município de Ibirama e a Organização da Sociedade Civil, com vistas ao atendimento do interesse 
público, para o fim de manter e ampliar os serviços de assistência social realizados pela entidade, conforme plano de trabalho, a fim de 
cobrir as despesas com pessoal e encargos sociais, além de demais materiais e serviços que concorram para a manutenção das atividades 
da referida entidade, cujos objetos se enquadram nos seguintes:

- Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e suas Famílias, cujas ações envolvem um conjunto variado 
de atividades com vistas ao fortalecimento de vínculos e cuidados pessoais; identificação de tecnologias assistivas que melhorem a qualida-
de de vida e favoreçam a autonomia dos usuários; inclusão em outros serviços no território; orientação e apoio aos cuidadores familiares; 
dentre outras que contribuam para a superação das barreiras, dependência e risco por violação de direitos.

- Programa de Iniciação para o Trabalho, no tocante a oportunizar aos usuários de um espaço para desenvolver e aprimorar habilidades que 
facilitem a conquista e o exercício da cidadania, estimulando a capacidade de escolha e decisão, ampliando a percepção e influenciando 
ativamente o meio social a que pertencem e pensando na construção de uma relação de parceria junto à APAE, a família e a sociedade.

- Ações de Defesa e Garantia de Direitos de Pessoas com Deficiência Intelectual, que de forma continuada, permanente e planejada visa à 
promoção da defesa de direitos das pessoas com deficiência já estabelecidos, através de distintas formas de ação e reivindicação na esfera 
política e no contexto da sociedade, inclusive por meio da articulação com órgãos públicos e privados.

Valor Total: de até R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais).
Período: Exercício de 2020.
Tipo de Parceria: Termo de Colaboração.
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JUSTIFICATIVA
A se considerar que a Política de Assistência Social é responsável pelo atendimento socioassistencial nos parâmetros do Sistema Único de 
Assistência Social – SUAS, vigente em todo país desde 2004. Que em 2005 com a aprovação da Política Nacional de Assistência Social – 
PNAS e da Norma Operacional Básica NOB/SUAS buscou-se organizar e regulamentar as ações socioassistenciais de forma única. Que em 
2006 foi aprovada a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos – NOB RH/SUAS elaborada como “um primeiro esforço nesta área 
objetivando delinear os principais pontos da gestão pública do trabalho e propor mecanismos reguladores da relação entre gestores e tra-
balhadores”. (BRASIL, pág. 09, 20060.) A NOB-SUAS foi alterada por meio da Resolução nº 33 do Conselho nacional de Assistência Social 
– CNAS em 12 de dezembro de 2012.

A se considerar que o SUAS foi instituído por alteração da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS (Lei 8.742 de 07 de dezembro de 1993), 
a partir da aprovação da Lei nº 12.435 de 06 de julho de 2011, a qual reordena a oferta dos serviços, preconiza o atendimento aos usuários 
da Assistência Social nos municípios que deverão ser traduzidas em estratégias de ação, focalizando a família como núcleo alvo das ações.

Assim, dentro desta perspectiva, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibirama - APAE, oferta Serviços, Programas e Ações 
de Proteção Social Básica no âmbito do Município de Ibirama, esta é a única e exclusiva entidade no atendimento/acompanhamento de 
situações de vulnerabilidade e risco de pessoas com deficiência intelectual.

A APAE tem como finalidade e objetivos a promoção e defesa dos direitos de cidadania da pessoa com deficiência e sua inclusão social.

Justifica-se a inexigibilidade de chamamento público para a formalização do termo de colaboração entre o Município de Ibirama e a Organi-
zação da Sociedade Civil, nos termos do art. 31, inciso II da Lei Federal nº 13.019/2014, o qual estabelece o seguinte:

“Art. 31. Será considerado inexigível o chamamento público na hipótese de inviabilidade de competição entre as organizações da socieda-
de civil em razão da natureza singular do objeto da parceria ou se as metas somente puderem ser atingidas por uma entidade específica, 
especialmente quando:
(...)
II – a parceria decorrer de transferência para organização da sociedade civil que esteja autorizada na lei na qual seja identificada expres-
samente a entidade beneficiária, inclusive quando se tratar da subvenção prevista no inciso I do § 3º do art. 12 da Lei nº 4.320, de 17 de 
março de 1964, observado o disposto no art. 26 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

O embasamento para a referida inexigibilidade encontra amparo na declaração emitida pela Presidente do Conselho Municipal de Assistência 
Social, Sr. Carlos Henrique Amorim, que “Aprova requerimento de inscrições no Conselho Municipal de Assistência Social de Ibirama”, pela 
resolução n° 05 de 24 de julho de 2013, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE.

Em atendimento ao art. 31, II, da Lei Federal nº 13.019/2017, a parceria e/ou a transferência de recursos encontra-se devidamente auto-
rizada através da Lei Municipal nº 3.439, de 02 de junho de 2020, que “Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a firmar termo de 
colaboração na forma da Lei Federal n° 13.019 de 31 de julho de 2014, com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibirama 
– APAE e dá outras providências”.

Por derradeiro, informa-se que a entidade presta os serviços relacionados nesta justificativa desde o ano de 2012 e possui o Certificado de 
Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, expedido pela portaria n° 178, de 27, de julho de 2018, art. 1º, item 47, pela Secretaria 
Nacional e Assistência Social.

Nos termos do § 2º do art. 32, da Lei Federal nº 13.019/2014, admite-se a impugnação a presente justificativa, apresentada no prazo de 
05 (cinco) dias a contar de sua publicação, cujo teor deve ser analisado pelo administrador público responsável em até cinco dias da data 
do respectivo protocolo.

Ibirama (SC), 15 de junho de 2020.
ADRIANO POFFO
Prefeito Municipal

LEI Nº 3.440, DE 17 DE JUNHO DE 2020 - HOMOLOGA O PLANO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO 
DA MATA ATLÂNTICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 2526125

LEI Nº 3.440, de 17 de junho de 2020.
“HOMOLOGA O PLANO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

O Prefeito Municipal de Ibirama, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou a seguinte Lei:

Art. 1º Fica homologado o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica e seus anexos, que fixa as ações para proteção, 
conservação, recuperação e uso sustentável da Mata Atlântica.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
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Prefeitura Municipal de Ibirama, 17 de junho de 2020.
ADRIANO POFFO
Prefeito Municipal

Publicada a presente Lei na data supra.

FÁBIO LUIZ FUSINATO
Secretário de Administração e Finanças
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LEI COMPLEMENTAR Nº 180, DE 17 DE JUNHO DE 2020 - DISPÕE SOBRE CRIAÇÃO DO CARGO DE PROVIMENTO 
EFETIVO DE CONTADOR E ALTERA OS ANEXOS I, III E IV DA LEI COMPLEMENTAR N.º 82, DE 20 DE ABRIL DE 
2010, E AS DEMAIS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR N.º 124, DE 27 DE SETEMBRO DE 2013 
E LEI COMPLEME

Publicação Nº 2526123

 

LEI COMPLEMENTAR Nº 180, de 17 de junho de 2020. 
 
“DISPÕE SOBRE CRIAÇÃO DO CARGO DE PROVIMENTO 

EFETIVO DE CONTADOR E ALTERA OS ANEXOS I, III E IV DA LEI 
COMPLEMENTAR N.º 82, DE 20 DE ABRIL DE 2010, E AS DEMAIS 
ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR N.º 124, DE 27 DE 
SETEMBRO DE 2013 E LEI COMPLEMENTAR N.º 131 DE 25 DE JULHO DE 
2014, LEI COMPLEMENTAR N.º 142, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015 E 
ESTABELECE OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
O Prefeito Municipal de Ibirama, Estado de Santa Catarina, no uso 

de suas atribuições legais, 
 
FAZ SABER a todos os habitantes deste Município, que a Câmara 

Municipal aprovou e ele sancionou a seguinte Lei: 
                          
Art. 1º Cria no âmbito da estrutura funcional da Câmara de 

Vereadores de Ibirama o cargo de provimento efetivo de Contador. 
 
Art. 2º Altera o Anexo I da Lei Complementar n.º 82, de 20 de abril de 

2010, e as alterações trazidas pela Lei Complementar n.º 131 de 25 de julho de 
2014, e a Lei Complementar n.º 142, de 15 de dezembro de 2015, incluindo em 
seu organograma o cargo de provimento efetivo de Contador da Câmara 
Municipal de Ibirama. 

 
Art. 3º Altera o Anexo III da Lei Complementar n.º 82, de 20 de abril 

de 2010, e suas alterações trazidas pela Lei Complementar n.º 124, de 27 de 
setembro de 2013, e pela Lei Complementar n.º 142, de 15 de dezembro de 
2015, incluindo no grupo de nível superior quadro contendo: 

 
I- a quantidade de vagas; 
II - o cargo de Contador; 
III - carga horária; 
IV - o código; 
V - o nível de referência; 
VI - as atribuições do cargo de Contador. 
 
Art. 4º  Altera o Anexo IV da Lei Complementar n.º 82, de 20 de abril 

de 2010, e as alterações trazidas pela Lei Complementar n.º 131 de 25 de julho 
de 2014, e pela Lei Complementar n.º 142, de 15 de dezembro de 2015, 
definindo a categoria, os níveis, a habilitação profissional e qualificação 
necessárias do cargo de provimento efetivo de Contador da Câmara Municipal 
de Ibirama. 
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Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Art. 6º Essa Lei Complementar entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Prefeitura Municipal de Ibirama, em 17 de junho de 2020. 
 
 
 

ADRIANO POFFO 
Prefeito Municipal 

 
Publicada a presente Lei Complementar na data supra. 
 

 
 

FÁBIO LUIZ FUSINATO 
Secretário de Administração e Finanças 
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ANEXO IV 
 

 
CATEGORIAS FUNCIONAIS, NÍVEIS, HABILITAÇÃO PROFISSIONAL E 
QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIAS. 
 
Contador, nível 11, cargo de provimento efetivo, com formação em curso 
superior de contabilidade, com registro no órgão fiscalizador do exercício 
profissional. 
 
Advogado, nível 3, cargo de provimento efetivo com formação de nível superior 
em Direito devidamente inscrito na OAB. 
 
Assessor de Comunicação, nível 16, cargo de provimento em comissão, com 
formação em nível superior em Comunicação Social com Habilitação em 
Jornalismo, devidamente registrado no MTB. 
 
Assessor Jurídico, nível 3, cargo de provimento em comissão, com formação 
de nível superior em Ciências Jurídicas devidamente inscrito na OAB. 
 
Controlador Geral, nível 9, cargo em provimento em comissão, com formação 
de nível superior em Ciências Contábeis, devidamente inscrito no CRC. 
 
Secretário Geral, nível 1, cargo de provimento em comissão. 
 
Diretor de Secretaria, nível 6, cargo de provimento em comissão. 
 
Agente Legislativo, nível 2, cargo de provimento efetivo, para o qual é exigido 
formação de nível superior. 
 
Técnico em Contabilidade, nível 11, cargo de provimento efetivo, com 
habilitação específica e diploma de Ensino Médio, inscrito no CRC. 
 
Agente Técnico Administrativo, nível 16, cargo de provimento efetivo, para o 
qual é exigido diploma de Ensino Médio. 
 
Recepcionista, nível 21, cargo de provimento efetivo, para o qual é exigido 
diploma de Ensino Médio. 
 
Auxiliar Administrativo, nível 23, cargo de provimento efetivo, para o qual é 
exigido formação de Ensino Fundamental. 
 
Agente de Serviços Gerais,  nível 26, cargo de provimento efetivo. 
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Ilhota

Prefeitura

LEI 2.029
Publicação Nº 2526599

Lei Ordinária nº 2.029/2020
ALTERA LEI Nº 1835/2017, QUE “INSTITUIU O SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO DE PONTO PARA OS SERVIDORES DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE ILHOTA”

ERICO DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Ilhota, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara 
Municipal de Ilhota aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º O artigo 6º da Lei Ordinária 1835/2017 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 6º A constatação de horas não trabalhadas e sem justificativa serão consideradas faltas injustificadas e descontadas na folha de pa-
gamento.
§1º Eventual afastamento por atestado médico, deverá ser comunicado ao servidor responsável pelo Recursos Humanos e repassado ao 
Presidente da Casa.
§2º O atestado médico original deverá ser entregue no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

§3º As horas não trabalhadas em virtude de compensação de horário serão regulamentadas em Resolução própria.”
Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Ilhota, 03 de junho de 2020.
ERICO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

LEI 2.030
Publicação Nº 2526602

Lei Ordinária nº 2.030/2020
ALTERA LEI ORDINÁRIA 250/1976, QUE DENOMINOU VIAS PÚBLICAS DO LOTEAMENTO JARDIM SÃO PIO X.

ERICO DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Ilhota, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara 
Municipal de Ilhota aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º O artigo 1º da Lei Ordinária 250/1976 passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1º As ruas constantes do loteamento “Jardim São Pio X” denominadas A, B, C, D, E, F e G a partir desta data passarão a chamar-se:

Rua A – Rua Izidoro Maes
Rua B – Rua Bernardino Fernando Koehler
Rua C – Rua Pedro Teixeira de Melo
Rua D – Rua 7 de Setembro
Rua E – Rua João Quintino Soares
Rua F – Rua Bertoldo Simon
Rua G – Rua Pedro Vieira Ramos

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Ilhota, 03 de junho de 2020.
ERICO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

LEI 2.031
Publicação Nº 2526605

Lei Ordinária nº 2.031/2020
DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR JUNTO AO ORÇAMENTO VIGENTE.

ERICO DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Ilhota, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara 
Municipal de Ilhota aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1° Fica o Chefe do Poder Executivo do Município de Ilhota, autorizado a abrir crédito adicional suplementar até a importância de R$ 
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), destinado a suplementar as dotações abaixo descritas, pertencentes ao Orçamento Municipal 
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vigente:

Órgão: 25 – Secretaria de Obras Trans. e Serv. Urbanos
Unidade Orçamentária: 002 - Depto de Obras, Limpeza Urbana e Drenagem
Funcional-programática: 15.451.0010
Projeto: 1.005 – Pavimentação e Drenagem de Ruas, Reurbanização e Revitalização
Modalidade de Aplicação: 4.4.90.00.00/17193
Fonte de Recurso: 305000 – SF Cessão Onerosa Lei nº 13.885/2019
Valor: R$ 204.600,00

Órgão: 26 – Secretaria de Planejamento Urbano
Unidade Orçamentária: 001–Dep. De Análise de Projetos e Fiscalização de Obra
Funcional-programática:15.451.0053
Projeto: 1.034 – Reforma e Ampliação da Praça do Centro da Cidade
Modalidade de Aplicação: 4.4.90.00.00/17192
Fonte de Recurso: 305000 – SF Cessão Onerosa Lei nº 13.885/2019
Valor: R$ 41.000,00

Órgão: 11 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 004 – Departamento de Cultura
Funcional-programática: 13.392.0019
Atividade: 2.119 – Manutenção e Funcionamento do Casarão Belga
Modalidade de Aplicação/Dotação: 4.4.90.00.00/7166
Fonte de Recurso: 305000 – SF Cessão Onerosa Lei nº 13.885/2019
Valor: R$ 4.400,00

Art. 2ºO crédito autorizado no artigo anterior, será coberto com recursos provenientes de anulação total da dotação abaixo descrita na 
importância, observada a destinação por fonte de recurso – DFR:

Órgão: 11 – Fundo Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 002 - Depto de Ensino Infantil
Funcional-programática:12.365.0040
Projeto: 1.021 – Construção de Unidade Escolar Ensino Infantil
Modalidade de Aplicação: 4.4.90.00.00/7875
Fonte de Recurso: 305000 – SF Cessão Onerosa Lei nº 13.885/2019
Valor: R$ 250.000,00

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

Ilhota, 17 de junho de 2020.
ERICO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

LEI 2.032
Publicação Nº 2526616

Lei Ordinária nº 2.032/2020

ALTERA A LEI ORDINÁRIA Nº 1745/2013, QUE “DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ILHOTA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

ERICO DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Ilhota, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara 
Municipal de Ilhota aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Acrescenta parágrafo único ao art. 1º da Lei Ordinária nº 1745/2013 que passa a vigorar da seguinte maneira:

Parágrafo único. A exceção elencada no caput do inciso VI não se aplica ao afastamento do servidor por auxílio-doença.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Ilhota, 17 de junho de 2020.
ERICO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
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Imbituba

Prefeitura

DECRETO PMI N° 119, DE 17 DE JUNHO DE 2020.
Publicação Nº 2527320

DECRETO PMI N° 119, DE 17 DE JUNHO DE 2020.
Aprova a Estrutura Regimental e Organizacional, os Quadros Demonstrativos dos Cargos em Comissão e das Funções de Representação e 
Gratificadas Secretaria Municipal de Infraestrutura e Saneamento – SEINFRA e dá outras providências.

O PREFEITO DE IMBITUBA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos VII e XXIV do artigo 93 da Lei Orgânica do Município 
e pelo artigo 39, da Lei Complementar n° 4.800, de 28 de março de 2017,

DECRETA:
Art. 1º Ficam aprovados a Estrutura Regimental e Organizacional, os Quadros Demonstrativos dos Cargos em Comissão e das Funções de 
Representação e Gratificadas da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Saneamento – SEINFRA, conforme disposto neste Decreto.

CAPÍTULO I
DA ESTRUTURA REGIMENTAL

Art. 2º À Secretaria Municipal de Infraestrutura e Saneamento – SEINFRA compete:
I – desenvolver as atividades relacionadas com a implantação e coordenação da política municipal de infraestrutura urbana, especialmente:
a) execução e manutenção da infraestrutura urbana, das praças, parques, jardins e canteiros;
b) conservação e recuperação dos prédios, vias e logradouros públicos municipais;
c) controle, manutenção e recuperação da frota de veículos municipais;
d) gestão, controle e fiscalização dos serviços de transporte público, funerários e de iluminação pública;
e) gerir o consumo de energia elétrica nos prédios municipais e da iluminação pública das vias e logradouros públicos;
f) planejar, operacionalizar e executar a política de obras públicas no Município;
g) elaborar os orçamentos de obras públicas;
h) executar e fiscalizar a execução de obras públicas no Município, por administração direta ou indireta, abrangendo a manutenção e pavi-
mentação de vias públicas, construção civil e obras de artes especiais;
i) elaborar e gerenciar os cronogramas de projetos de obras públicas;
j) buscar parcerias com o governo do Estado ou Federal, para execução, fiscalização e gerenciamento de obras de interesse municipal;
k) promover constantemente a modernização técnica por meio de estudos para a melhoria dos serviços oferecidos pela Secretaria;
l) realizar serviços de topografia para a execução de obras públicas;
m) desenvolver ações integradas com outras Secretarias Municipais;
II – desenvolver as atividades relacionadas com a implantação e coordenação da política municipal de mobilidade urbana, especialmente:
a) planejar, executar e avaliar a política de mobilidade urbana, bem como promover a regulamentação dos serviços de transporte urbano;
b) prestar, direta, indiretamente ou por gestão associada, os serviços de transporte público coletivo urbano, que têm caráter essencial;
c) capacitar pessoas e desenvolver as instituições vinculadas à política de mobilidade urbana do Município;
d) planejar e coordenar os diferentes modos e serviços, observados os princípios e diretrizes da legislação vigente;
e) avaliar e fiscalizar os serviços e monitorar desempenhos, garantindo a consecução das metas de universalização e de qualidade;
f) implantar a política tarifária;
g) dispor sobre itinerários, frequências e padrão de qualidade dos serviços;
h) estimular a eficácia e a eficiência dos serviços de transporte público coletivo;
i) garantir os direitos e observar as responsabilidades dos usuários;
j) fiscalizar os serviços públicos relacionados à mobilidade urbana;
k) combater o transporte ilegal de passageiros;
l) editar os atos de outorga dos serviços autorizados ou permitidos, bem como conceder Licenças para Trafegar, na forma da legislação 
vigente;
m) desenvolver as atividades relacionadas ao trânsito, na forma da legislação vigente;
III – desenvolver as atividades relacionadas com a implantação e coordenação da política municipal de saneamento, especialmente:
a) coordenação da execução da política municipal de saneamento;
b) elaboração de projetos e prospecção de projetos, programas, convênios e ações junto a organismos públicos ou privados voltados ao 
saneamento;
c) gestão dos serviços de saneamento: resíduos sólidos e líquidos, abastecimento d’água, drenagem e limpeza urbana;
d) zelar pela aplicação do plano municipal de saneamento.
e) coordenar e executar os serviços de limpeza pública, coleta e destinação de resíduos sólidos;
f) requisitar aos órgãos competentes a fiscalização relativa à manutenção e limpeza de terrenos baldios ou ocupados;
g) gerenciar a usina de triagem de resíduos sólidos;
h) gerir os serviços de água e esgoto nos prédios municipais;
IV – exercer o controle orçamentário no âmbito da Secretaria;
V – executar atividades administrativas no âmbito da Secretaria;
VI – efetuar o planejamento das atividades anuais e plurianuais, no âmbito da Secretaria;
VII – zelar pelo patrimônio alocado na Secretaria, comunicando o órgão responsável sobre eventuais alterações;
VIII – decidir sobre processos administrativos e solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência, na forma dos artigos 48 e 49 



18/06/2020 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 3174

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 432

da Lei nº 3.442, de 22 de janeiro de 2009;
IX – edição e controle de atos normativos de cunho específico do órgão, com a respectiva publicidade legal.

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Art. 3º Fica estabelecida a Estrutura Organizacional da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Saneamento, constituída pelos seguintes 
órgãos:
I – órgãos de assistência direta e imediata ao Secretário(a):
a) Assessoria

II – órgãos de direção, chefia, gerenciamento, coordenação e supervisão:
1.Superintendência de Infraestrutura e Serviços Públicos:
1.1. Diretoria de Serviços Públicos
1.1.1.Gerência de Execução de Obras Públicas
1.1.2.Coordenadoria de Execução de Vias
1.2. Coordenadoria de Iluminação Pública e Eficiência Energética
1.3. Unidade Gestora Organizacional de Manutenção Viária
1.3.1. Coordenadoria de Operações Viárias
1.3.2. Coordenadoria de Transporte de Materiais
1.4. Departamento do Serviço Funerário Municipal
2. Diretoria de Manutenção Predial
3. Diretoria de Controle da Frota
3.1. Gerência de Operações de Máquinas Pesadas
3.2. Gerência de Controle Operacional de Frota
3.3. Unidade Gestora Organizacional de Serviços e Manutenção de Veículos
3.3.1.Coordenadoria de Abastecimento da Frota
4. Diretoria de Transporte e Mobilidade Urbana
4.1. Coordenação de Transporte Público
4.1.1 Supervisão de Fiscalização do Transporte Público
4.2. Gerência da Balsa do Sambaqui
5. Superintendência de Trânsito
5.1. Departamento Administrativo
5.2. Gerência de Análise de Transito
5.3. Coordenadoria de Fiscalização de Trânsito
5.3.1. Supervisão de Fiscalização de Trânsito
5.4.Gerência de Educação de Trânsito
6.Superintendência de Saneamento
6.1. Coordenadoria de Água e Esgoto
6.2. Coordenadoria de Drenagem Urbana
6.3. Supervisão de Campo
7. Superintendência de Resíduos Sólidos
8.Gerência de Infraestrutura e Serviços Públicos – Norte
9.Departamento de Gestão Administrativa e Operacional - Sul
10. Superintendência de Desenvolvimento Regional – Oeste
10.1. Departamento de Gestão Administrativa e Operacional Regional – Oeste
10.1.1. Coordenadoria de Limpeza de Praças, Parques e Jardins.
10.1.2. Supervisão de Serviços de Limpeza e Organização.
11.Coordenadoria de Organização e Serviços das Agências de Correios
11.1.1. Supervisão de Serviços de Limpeza e Organização da Agência de Correio do Mirim
11.1.2. Supervisão de Serviços de Limpeza e Organização da Agência de Correio do Alto Arroio
11.1.3. Supervisão Administrativa da Agência de Correio de Ibiraquera
12. Diretoria de Fiscalização de Obras, Posturas e Empreendimentos Urbanísticos

III – órgão colegiado:
a) Conselho Municipal de Trânsito e Transporte.

Art. 4º O titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Saneamento deverá editar, sob orientação do órgão municipal responsável pela 
gestão de pessoas e da Procuradoria-Geral do Município, o Regimento Interno da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Saneamento para 
detalhar as unidades administrativas integrantes da Estrutura Regimental e Organizacional da Secretaria, suas competências e as atribuições 
de seus dirigentes, assessores, assistentes e demais agentes públicos.

CAPÍTULO III
DOS QUADROS DEMONSTRATIVOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES DE REPRESENTAÇÃO E GRATIFICADAS

Art. 5º Para suprir a Estrutura Regimental e Organizacional da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Saneamento ficam atribuídos os(as) 
seguintes:

I - Cargos em Comissão:
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NOMINATA E REMUNERAÇÃO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

DENOMINAÇÃO ÓRGÃO VAGAS
REMUNERAÇÃO
FORMA VALOR (R$)

Secretário(a) Municipal Secretaria Municipal 1 Subsídio 5.200,00
Superintendente Superintendência 5 Remuneração 3.700,00
Assessor(a) de Secretário(a) Assessoria 1 Remuneração 2.200,00
Diretor(a) Diretoria 5 Remuneração 1.900,00
Chefe de Departamento Departamento 4 Remuneração 1.300,00
Assistente de Diretor Assessoria 4 Remuneração 1.200,00
Assistente de Chefe de De-
partamento Assessoria 5 Remuneração 1.000,00

II – Funções de Representação:
NOMINATA E VALOR DA FUNÇÃO DE REPRESENTAÇÃO – FR

NOMENCLATURA
REMUNERAÇÃO
FORMA VALOR (R$)

Superintendente Gratificação 2.200,00
Assessor(a) de Secretário(a) Gratificação 1.100,00
Diretor(a) Gratificação 950,00
Assessor(a) Especial Gratificação 950,00
Assistente de Diretor Gratificação 600,00
Assistente de Chefe de Departamento Gratificação 500,00

III – Funções Gratificadas:
NOMINATA E VALOR DA FUNÇÃO GRATIFICADA – FG

DENOMINAÇÃO VAGAS
REMUNERAÇÃO
FORMA VALOR (R$)

Gestor(a) Organizacional 02 Gratificação 1.600,00
Gerente 08 Gratificação 800,00
Coordenador(a) 11 Gratificação 550,00
Supervisor(a) 7 Gratificação 250,00

Parágrafo único. As atribuições principais dos cargos e funções constantes deste Decreto, estão definidas na Lei Complementar nº 4.800/2017 
e seus Anexos, às quais poderão ser acrescentadas outras por ocasião da edição do Regimento Interno da Secretaria Municipal de Infraes-
trutura e Saneamento.

Art. 6º Revoga-se o Decreto PMI N° 090, de 22 de maio de 2020, ressalvando-se, todavia, os atos de nomeação/designação para órgãos 
cujas denominações se conservarem neste ato, os quais ficam convalidados.

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Imbituba, 17 de junho de 2020.
Rosenvaldo da Silva Júnior
Prefeito

Registre-se e Publique-se.
Registrado e publicado, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.

Luciano Alves Zanini
Administrador

DECRETO PMI N° 121, DE 17 DE JUNHO DE 2020.
Publicação Nº 2527330

DECRETO PMI N° 121, DE 17 DE JUNHO DE 2020.
Aprova a Estrutura Regimental e Organizacional, os Quadros Demonstrativos dos Cargos em Comissão e das Funções de Representação e 
Gratificadas Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação – SEASTH e dá outras providências.

O PREFEITO DE IMBITUBA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos VII e XXIV do artigo 93 da Lei Orgânica do Município 
e pelo artigo 39, da Lei Complementar n° 4.800, de 28 de março de 2017,

DECRETA:
Art. 1º Ficam aprovados a Estrutura Regimental e Organizacional, os Quadros Demonstrativos dos Cargos em Comissão e das Funções 
de Representação e Gratificadas da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação – SEASTH, conforme disposto neste 
Decreto.
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CAPÍTULO I
DA ESTRUTURA REGIMENTAL

Art. 2º À Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação compete:
I – desenvolver as atividades relacionadas com a implantação e coordenação da política municipal de assistência social, especialmente:
a) implementação das ações do Município no âmbito o Sistema Único de Assistência Social;
b) formulação de planos e programas em sua área de competência, observadas as diretrizes gerais da Administração Municipal e em arti-
culação com os demais órgãos municipais;
c) elaboração e divulgação de diretrizes da política municipal de atendimento, promoção e defesa:
1. dos direitos da criança e do adolescente e promover a execução das ações respectivas, de forma direta ou indireta;
2. da mulher e promover a execução das ações respectivas, de forma direta ou indireta;
3. da pessoa com deficiência e promover a execução das ações respectivas, de forma direta ou indireta.
4. da pessoa idosa e promover a execução das ações respectivas, de forma direta ou indireta.
d) manter atividades de pesquisa e acompanhamento de cenários de direitos humanos, trabalho, emprego e renda e de territórios sociais;
e) apoiar ações e projetos voltados para a interiorização do desenvolvimento social;
f) promover e facilitar a intersetorialidade para a implementação das políticas públicas sob sua direção;
g) desenvolver ações de captação de recursos para fundos sujeitos à sua gestão e para projetos específicos;
h) realizar o planejamento operacional e o desenvolvimento de ações na área de assistência social;
i) prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e/ou especial para as famílias, indivíduos e grupos que deles 
necessitem;
j) contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços socioassistenciais 
básicos e especiais;
k) assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham centralidade na família e que garantam a convivência familiar e comu-
nitária;
l) planejar e organizar serviços de amparo e proteção à infância e adolescência, idosos, à pessoa portadora de necessidades especiais, 
famílias, grupos e indivíduos em risco de vulnerabilidade social;
m) prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades do indivíduo, e o fortalecimento dos vínculos familiares e 
comunitários;
n) acompanhar e monitorar o serviço de habilitação e reabilitação na comunidade da pessoa com deficiência;
o) promover e participar de cursos, seminários, campanhas, pesquisas, fóruns e conferências na área de assistência social;
p) prestar o atendimento assistencial destinado a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrên-
cia de abandono, maus tratos físicos, e ou psíquicos, abuso sexual, uso de substância psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, 
situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras;
q) promover atividades destinadas à melhoria da renda familiar;
r) garantir a oferta de serviços de proteção social especial, nas modalidades de média complexidade, garantindo a proteção e o atendimento 
das famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, e que tenham os seus direitos violados, mas cujos vínculos 
familiares não foram rompidos;
s) oferecer os serviços de alta complexidade, garantindo a proteção integral – moradia, alimentação, higienização e trabalho protegido para 
as famílias e indivíduos sem referência, e/ou em situação de ameaça, necessitando ser retirados de seu núcleo familiar e/ou comunitário;
t) desenvolver e executar programas e políticas públicas de atendimento ao idoso, mediante a participação das famílias, da sociedade e de 
entidades governamentais e não governamentais;
u) desenvolver diretamente e/ou estabelecer parceria com o governo federal, os programas de atendimento e proteção à criança e ao ado-
lescente, visando erradicar o trabalho infantil;
v) cadastrar as famílias e pessoas carentes;
x) desenvolver e executar programas de atendimento as crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, nos regimes de 
orientação e apoio sóciofamiliar, apoio sócioeducativo em meio aberto, colocação familiar, abrigo, liberdade assistida e semiassistida, em 
consonância com a legislação vigente;
II – desenvolver as atividades relacionadas com a implantação e coordenação da política municipal de promoção do trabalho e geração de 
renda, especialmente:
a) formação profissional e orientação, visando a organização dos trabalhadores;
b) identificação de oportunidade de trabalho e emprego para inserção de trabalhadores no mercado de trabalho e melhoria das relações 
de trabalho;
c) articulação com entidades de direito público interno ou externo de todas as esferas de governo e entidades de direito privado nacionais 
ou estrangeiras;
d) propiciar condições e iniciativas que estimulem a promoção do trabalho decente para todos;
e) participar de atividades que estimulem o desenvolvimento sustentável, o enfrentamento da pobreza e o exercício da cidadania, como 
políticas de promoção do trabalhador;
f) desenvolver ações destinadas à qualificação profissional, inclusão do trabalhador no mercado de trabalho, com a consequente geração 
de renda e de apoio ao trabalhador desempregado.
III – desenvolver as atividades relacionadas com a implantação e coordenação da política municipal de habitação de interesse social, es-
pecialmente:
a) Planejamento operacional, articulação, coordenação, integração, execução e avaliação das políticas públicas municipais relativas à habi-
tação de interesse social e regularização fundiária;
b) Atualização do Plano Habitacional do Município, em consonância com as políticas de uso e ocupação do solo;
c) Proposição e coordenação de projetos de construção, de ampliação e de melhorias habitacionais para famílias de baixa renda do Muni-
cípio;
d) Realização de estudos e pesquisas sobre a realidade socioeconômica e habitacional do Município;
e) Estímulo à constituição de cooperativas habitacionais e similares;
f) Monitoramento, junto com a Defesa Civil, de áreas de risco para reassentamento de famílias;
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g) Coordenação e execução do processo de regularização fundiária no Município;
h) Fiscalização de obras e serviços públicos contratados pelo Município, na área da habitação e regularização fundiária;
i) Planejamento, coordenação, execução e fiscalização de programas, serviços e obras de saneamento básico específico das unidades habi-
tacionais de interesse social, em conjunto com o órgão municipal responsável pelo saneamento;
IV – promover em conjunto com os conselhos as Conferências Municipais;
V – intermediar convênios, acordos, ajustes, termos de cooperação técnica e/ou financeira ou instrumentos congêneres, com entidades 
privadas sem fins lucrativos e órgãos da administração direta e indireta da União, Estados e outros Municípios;
VI – desenvolver ações integradas com outras Secretarias Municipais;
VII – exercer o controle orçamentário no âmbito da Secretaria;
VIII – executar atividades administrativas no âmbito da Secretaria;
IX – efetuar o planejamento das atividades anuais e plurianuais no âmbito da secretaria;
X – zelar pelo patrimônio alocado na unidade, comunicando o órgão responsável sobre eventuais alterações;
XI – decidir sobre processos administrativos e solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência, na forma dos artigos 48 e 49 
da Lei nº 3.442, de 22 de janeiro de 2009;
XII – edição e controle de atos normativos de cunho específico do órgão, com a respectiva publicidade legal.

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Art. 3º Fica estabelecida a Estrutura Organizacional da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, constituída pelos 
seguintes órgãos:

I – órgãos de assistência direta e imediata ao Secretário(a):
a) Assessoria

I – órgãos de assistência direta e imediata ao Secretário(a):
a) Assessoria

II – órgãos de direção, chefia, gerenciamento, coordenação e supervisão:
b) Unidade Gestora Organizacional Técnico-Administrativa
c) Diretoria de Administração, Planejamento e Gestão
1. Departamento de Orçamento e Finanças
2. Coordenação de Transferência e Complementação de Renda
3. Coordenação de Captação para Emprego e Geração de Renda
4. Coordenadoria de Carteira de Trabalho e Economia Solidária
d) Gerência das Proteções Sociais (Média e Alta Complexidade)
1. Departamento do Centro de Atenção à Pessoa Idosa
1.1. Coordenadoria do Centro de Atenção à Pessoa Idosa
2. Coordenadoria do Centro de Referência da Assistência Social - Sul
2.1. Supervisão do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - CRAS Sul
2.2. Supervisão do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Projetos musicais.
3. Coordenadoria do Centro de Referência da Assistência Social - Norte
3.1 Supervisão do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - CRAS Norte
4. Coordenadoria do Centro de Referência Especializado da Assistência Social
5. Coordenadoria do Programa Acalento
e) Superintendência de Habitação e Regularização Fundiária
1. Gerência de Habitação e Regularização Fundiária
f) Diretoria de Direitos Humanos

III – órgãos colegiados:
a) Conselho Municipal de Assistência Social;
b) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
c) Conselho Gestor do Telecentro Comunitário;
d) Conselho Municipal do Idoso;
e) Conselho Municipal Antidrogas;
f) Conselho Municipal da Juventude;
g) Conselho Municipal dos Direitos da Mulher;
h) Conselho Municipal de Habitação;
i) Conselho Municipal do Trabalho e Emprego;
j) Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil;
k) Comissão Municipal de Enfrentamento a Violência Infanto Juvenil.

Art. 4º O titular da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação deverá editar, sob orientação do órgão municipal res-
ponsável pela gestão de pessoas e da Procuradoria-Geral do Município, o Regimento Interno da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
Trabalho e Habitação para detalhar as unidades administrativas integrantes da Estrutura Regimental e Organizacional da Secretaria, suas 
competências e as atribuições de seus dirigentes, assessores, assistentes e demais agentes públicos.

CAPÍTULO III
DOS QUADROS DEMONSTRATIVOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES DE REPRESENTAÇÃO E GRATIFICADAS
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Art. 5º Para suprir a Estrutura Regimental e Organizacional da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação ficam atri-
buídos os(as) seguintes:

I - Cargos em Comissão:
NOMINATA E REMUNERAÇÃO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

DENOMINAÇÃO ÓRGÃO VAGAS
REMUNERAÇÃO
FORMA VALOR (R$)

Secretário(a) Municipal Secretaria Municipal 1 Subsídio 5.200,00
Superintendente Superintendência 1 Remuneração 3.700,00
Diretor(a) Diretoria 2 Remuneração 1.900,00
Chefe de Departamento Departamento 2 Remuneração 1.300,00
Assistente de Chefe de De-
partamento Assessoria 6 Remuneração 1.000,00

II – Funções de Representação:
NOMINATA E VALOR DA FUNÇÃO DE REPRESENTAÇÃO – FR

NOMENCLATURA
REMUNERAÇÃO
FORMA VALOR (R$)

Superintendente Gratificação 2.200,00
Diretor(a) Gratificação 950,00
Chefe de Departamento Gratificação 650,00
Assistente de Chefe de Departamento Gratificação 500,00

III – Funções Gratificadas:
NOMINATA E VALOR DA FUNÇÃO GRATIFICADA – FG

DENOMINAÇÃO VAGAS
REMUNERAÇÃO
FORMA VALOR (R$)

Assessor(a) de Secretário(a) 1 Gratificação 2.200,00
Gestor(a) Organizacional 1 Gratificação 1.600,00
Gerente 2 Gratificação 800,00
Coordenador(a) 8 Gratificação 550,00
Supervisor(a) 3 Gratificação 250,00

Parágrafo único. As atribuições principais dos cargos e funções constantes deste Decreto, estão definidas na Lei Complementar nº 4.800/2017 
e seus Anexos, às quais poderão ser acrescentadas outras por ocasião da edição do Regimento Interno da Secretaria Municipal de Assis-
tência Social, Trabalho e Habitação.

Art. 6o Revoga-se o Decreto PMI nº Decreto PMI n° 126, de 26 de agosto de 2019, ressalvando-se, todavia, os atos de nomeação/designa-
ção para órgãos cujas denominações se conservarem neste ato, os quais ficam convalidados.

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Imbituba, 17 de junho de 2020.
Rosenvaldo da Silva Júnior
Prefeito

Registre-se e Publique-se.
Registrado e publicado, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.

Luciano Alves Zanini
Administrador

DECRETO PMI Nº 117, DE 17 DE JUNHO DE 2020.
Publicação Nº 2527230

DECRETO PMI Nº 117, DE 17 DE JUNHO DE 2020.
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar para a Prefeitura Municipal de Imbituba e dá outras providências.

O PREFEITO DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei nº 5.096, de 28 de novembro de 2019,

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), para reforço da dotação orçamentária, como 
segue:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO – SEINFRA
Manutenção de Seinfra
15.451.0011-2.029
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4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 (0122) Aplicações Diretas 10.000,00
Total 10.000,00

Art. 2º O Crédito Adicional Suplementar aberto no artigo anterior será coberto com recursos provenientes da anulação parcial da dotação 
orçamentária como segue:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO – SEINFRA
Manutenção de Seinfra
15.451.0011-2.029
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 (0120) Aplicações Diretas 10.000,00
Total 10.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Imbituba, 17 de junho de 2020.
Rosenvaldo da Silva Junior
Prefeito

Registre-se e Publique-se.
Registrado e publicado, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.

Luciano Alves Zanini
Administrador

DECRETO PMI Nº 118, DE 17 DE JUNHO DE 2020.
Publicação Nº 2527265

DECRETO PMI Nº 118, DE 17 DE JUNHO DE 2020.
Aprova a Estrutura Regimental e Organizacional, os Quadros Demonstrativos dos Cargos em Comissão e das Funções de Representação e 
Gratificadas Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – SEDURB e dá outras providências.

O PREFEITO DE IMBITUBA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos VII e XXIV do artigo 93 da Lei Orgânica do Município 
e pelo artigo 39, da Lei Complementar n° 4.800, de 28 de março de 2017,

DECRETA:
Art. 1º Ficam aprovados a Estrutura Regimental e Organizacional, os Quadros Demonstrativos dos Cargos em Comissão e das Funções de 
Representação e Gratificadas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, conforme disposto neste Decreto.

CAPÍTULO I
DA ESTRUTURA REGIMENTAL

Art. 2º À Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano compete:
I – desenvolver as atividades relacionadas com a implantação e coordenação da política municipal de desenvolvimento urbano sustentável, 
especialmente:
a) elaboração e coordenação da execução das políticas e dos planos de desenvolvimento sustentável do Município;
b) elaboração de projetos e prospecção de projetos, programas e ações junto a organismos públicos ou privados voltados ao desenvolvi-
mento urbano sustentável;
c) instituir projeto visando a adequação do espaço urbano e dos edifícios às necessidades de inclusão de toda população, eliminando os 
obstáculos existentes ao acesso;
d) instituir programa de conscientização da comunidade sobre a acessibilidade;
e) coordenação do planejamento físico-territorial do município;
f) desenvolvimento de atividades relacionadas com estudos cartográficos e estatísticos;
g) gestão, controle e fiscalização das atividades edilícias e de empreendimentos urbanísticos;
h) zelar pela aplicação do plano diretor do município e a obediência das normas complementares relativas ao urbanismo e posturas muni-
cipais;
i) elaborar projetos, compatibilizados, das ações em conjunto com as demais secretarias;
j) efetuar registros e informar sobre imóveis, cálculos para fins de contribuição de melhoria e dados dos cidadãos, subsidiando planos e 
projetos;
k) elaborar e atualizar a cartografia municipal;
l) aprovação, licenciamento e fiscalização de obras e urbanificações;
m) elaborar, desenvolver e acompanhar projetos, visando a busca de recursos junto a organismos federais, estaduais e internacionais;
n) elaborar termos de referência, projetos, programas, planos de trabalho e demais documentos necessários à viabilização de recursos para 
implantação de projetos edilícios e urbanísticos no Município;
o) atualizar a legislação municipal relacionada ao planejamento urbano, uso e ocupação do solo;
p) controlar os sistemas de numeração predial, identificação dos logradouros públicos, execução de projetos para geração e atualização de 
cadastros, bem como o levantamento e sistematização dos dados;
q) gerenciar o geoprocessamento;
r) fiscalizar o cumprimento do Código de Posturas, Código de Obras e as normas urbanísticas;
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s) realizar serviços de topografia para alinhamentos e nivelamentos, elaboração de projetos públicos e apoio à cartografia municipal;
t) planejar o sistema viário municipal em conjunto com órgão municipal responsável pela mobilidade urbana e trânsito;
u) realizar serviços de topografia para subsidiar a elaboração de projetos de obras públicas ou alinhamentos de muros, vias e edificações;
II – intermediar convênios, acordos, ajustes, termos de cooperação técnica e/ou financeira ou instrumentos congêneres, com entidades 
privadas sem fins lucrativos e órgãos da administração direta e indireta da União, Estados e outros Municípios;
III – desenvolver ações integradas com outras Secretarias Municipais;
IV – exercer o controle orçamentário no âmbito da Secretaria;
V – executar atividades administrativas no âmbito da Secretaria;
VI – efetuar o planejamento das atividades anuais e plurianuais, no âmbito da Secretaria;
VII – zelar pelo patrimônio alocado na unidade, comunicando o órgão responsável sobre eventuais alterações;
IIX – decidir sobre processos administrativos e solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência, na forma dos artigos 48 e 49 
da Lei nº 3.442, de 22 de janeiro de 2009.
IX – edição e controle de atos normativos de cunho específico do órgão, com a respectiva publicidade legal.

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Art. 3º Fica estabelecida a Estrutura Organizacional da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, constituída pelos seguintes órgãos:

I – órgãos de assistência direta e imediata ao Secretário(a):
a) Assessoria

II – órgãos de direção, chefia, gerenciamento, coordenação e supervisão:
1. Gerência de Protocolos e Despachos
1.1 Supervisão de Viabilidade Urbanística
2. Departamento de Monitoramento de Processos
3. Departamento de Fiscalização de Obras, Posturas e Empreendimentos Urbanísticos
4. Diretoria de Regularização de Obras, Posturas e Empreendimentos Urbanísticos
5. Gerência do Cadastro Técnico Multifinalitário
6. Departamento de Atualização Cadastral Imobiliária
6.1.Gerência de Atualização Cadastral Imobiliária
6.2. Departamento de Apoio ao Cadastro Imobiliário
III – órgão colegiado:
a) Conselho da Cidade de Imbituba

Art. 4º O titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano deverá editar, sob orientação do órgão municipal responsável pela 
gestão de pessoas e da Procuradoria-Geral do Município, o Regimento Interno da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano para 
detalhar as unidades administrativas integrantes da Estrutura Regimental e Organizacional da Secretaria, suas competências e as atribuições 
de seus dirigentes, assessores, assistentes e demais agentes públicos.

CAPÍTULO III
DOS QUADROS DEMONSTRATIVOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES DE REPRESENTAÇÃO E GRATIFICADAS

Art. 5º Para suprir a Estrutura Regimental e Organizacional da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ficam atribuídos os(as) 
seguintes:

I - Cargos em Comissão:
NOMINATA E REMUNERAÇÃO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

DENOMINAÇÃO ÓRGÃO VAGAS
REMUNERAÇÃO
FORMA VALOR (R$)

Secretário(a) Municipal Secretaria Municipal 1 Subsídio 5.200,00
Diretor(a) Diretoria 1 Remuneração 1.900,00
Chefe de Departamento Departamento 4 Remuneração 1.300,00
Assistente de Diretor Assessoria 1 Remuneração 1.200,00
Assistente de Chefe de De-
partamento Assessoria 2 Remuneração 1.000,00

II – Funções de Representação:
NOMINATA E VALOR DA FUNÇÃO DE REPRESENTAÇÃO – FR

NOMENCLATURA
REMUNERAÇÃO
FORMA VALOR (R$)

Diretor(a) Gratificação 950,00
Chefe de Departamento Gratificação 650,00
Assistente de Diretor Gratificação 600,00
Assistente de Chefe de Departamento Gratificação 500,00

III – Funções Gratificadas:
NOMINATA E VALOR DA FUNÇÃO GRATIFICADA – FG
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DENOMINAÇÃO VAGAS
REMUNERAÇÃO
FORMA VALOR (R$)

Assessor(a) de Secretário(a) 1 Gratificação 2.200,00
Gerente 3 Gratificação 800,00
Supervisor(a) 1 Gratificação 250,00

Parágrafo único. As atribuições principais dos cargos e funções constantes deste Decreto, estão definidas na Lei Complementar nº 4.800/2017 
e seus Anexos, às quais poderão ser acrescentadas outras por ocasião da edição do Regimento Interno da Secretaria Municipal de Desen-
volvimento Urbano.

Art. 6º Revoga-se Decreto PMI n° 073, de 30 de abril de 2020, ressalvando-se, todavia, os atos de nomeação/designação para órgãos cujas 
denominações se conservarem neste ato, os quaisficam convalidados.

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Imbituba, 17 de junho de 2020.
Rosenvaldo da Silva Júnior
Prefeito

Registre-se e Publique-se.
Registrado e publicado, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.

Luciano Alves Zanini
Administrador

DECRETO PMI Nº 120, DE 17 DE JUNHO DE 2020.
Publicação Nº 2527322

DECRETO PMI Nº 120, DE 17 DE JUNHO DE 2020.
Aprova a Estrutura Regimental e Organizacional, os Quadros Demonstrativos dos Cargos em Comissão e das Funções de Representação e 
Gratificadas Unidade Central do Sistema de Controle Interno - UCSCI e dá outras providências.

O PREFEITO DE IMBITUBA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos VII e XXIV do artigo 93 da Lei Orgânica do Município 
e pelo artigo 39, da Lei Complementar n° 4.800, de 28 de março de 2017,

DECRETA:
Art. 1º Ficam aprovados a Estrutura Regimental e Organizacional, os Quadros Demonstrativos dos Cargos em Comissão e das Funções de 
Representação e Gratificadas da Unidade Central do Sistema de Controle Interno – UCSCI, conforme disposto neste Decreto.

CAPÍTULO I
DA ESTRUTURA REGIMENTAL

Art. 2º À Unidade Central do Sistema de Controle Interno compete:
I- Determinar a devolução de valores pelos gestores aplicados em desconformidade com os princípios constitucionais ou normas de gestão 
financeira e administrativa, desde que seja:
a) oportunizado o contraditório e a ampla defesa aos responsáveis;
b) tipificado especificamente o dispositivo legal violado;
c) identificado o gestor e o período da gestão; e
d) demonstrado por meio de cálculos o efetivo prejuízo.
II - Normatizar as rotinas e processos que integram o sistema de informações para o controle interno;
III – Apreciar os esclarecimentos em relatórios de auditoria, mantendo ou afastando os apontamentos, e emitir o Parecer Conclusivo.
IV - Emitir Instruções Normativas de Controle Interno, observada a autonomia do Órgão de Controle Interno do Poder Legislativo em nor-
matizar seus controles internos.
§1º As instruções normativas de controle interno serão elaboradas após a participação de todas as unidades administrativas e pessoas en-
volvidas nas rotinas e processos e comprovação de treinamento às pessoas envolvidas nos processos ou procedimentos.
§2º As Instruções Normativas de Controle Interno terão força de regras que, uma vez descumpridas, importarão em infração disciplinar a 
ser apurada nos termos do regime de trabalho a que se enquadra o agente público infrator.

Art. 3º Aos Órgãos de Controle Interno das Secretarias, vinculados à Unidade Central do Sistema de Controle Interno, compete:
I - contribuir para o aprimoramento da gestão pública, orientando os responsáveis quanto à arrecadação e aplicação dos recursos públicos 
com observância dos princípios da economicidade, eficiência, eficácia e efetividade;
II - acompanhar, supervisionar e avaliar:
a) o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e a execução dos programas de governo, em conformidade com a lei de diretrizes 
orçamentárias e os orçamentos do Estado ou do Município, conforme o caso;
b) os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração 
pública, e da aplicação de recursos públicos concedidos a entidades de direito privado;
c) o cumprimento dos limites e das condições para realização de operações de crédito e inscrição em restos a pagar;
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d) a adoção de providências para recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos limites de que trata a Lei Comple-
mentar nº 101, de 04 de maio de 2000;
e) o cumprimento dos limites da despesa com pessoal e a adoção de medidas para o seu retorno aos limites estabelecidos nos artigos 22 e 
23 da Lei Complementar nº 101/2000;
f) o cumprimento das normas relativas à destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, previstas na Lei Complementar nº 
101/2000;
g) a instituição, previsão e efetiva arrecadação dos tributos de competência do ente da federação, em consonância com o artigo 11 da Lei 
Complementar nº 101/2000;
III - supervisionar e avaliar o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como os direitos e haveres do Estado ou Município;
IV- avaliar a consistência dos dados contidos no Relatório de Gestão Fiscal, conforme estabelece o artigo 54 da Lei Complementar nº 
101/2000;
V - fiscalizar o cumprimento do limite de gastos totais do Poder Legislativo Municipal;
VI - emitir relatório sobre a execução dos orçamentos que deve ser encaminhado com a prestação de contas anual de governo, em atendi-
mento ao disposto no artigo 47, parágrafo único, e no artigo 51 da Lei Complementar Estadual n° 202, de 15 de dezembro de 2000;
VII - promover a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos e entidades da administração pública 
quanto à legalidade, à legitimidade e à economicidade;
VIII - verificar o cumprimento dos requisitos estabelecidos na Lei Complementar nº 101/2000 para a concessão de renúncia de receitas;
IX - organizar e executar, por iniciativa própria ou por determinação do Tribunal de Contas do Estado, programação de auditoria contábil, 
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle, enviando à Corte de Contas os respecti-
vos relatórios quando solicitado;
X - dar ciência ao responsável pela Unidade Central do Sistema de Controle Interno, bem como, ao titular da unidade gestora, indicando 
as providências a serem adotadas para a sua correção, a ocorrência de atos e fatos ilegais ou ilegítimos praticados por agentes públicos na 
utilização de recursos públicos, inclusive para que instaure tomada de contas especial sempre que tomar conhecimento de qualquer irregu-
laridade causadora de dano ao erário;
XI - realizar exame e avaliação da prestação de contas anual do órgão ou entidade e dos responsáveis sob seu controle, emitindo relatório 
e parecer;
XII - emitir parecer sobre a legalidade de ato de admissão de pessoal ou de concessão de aposentadoria, reforma e pensão;
XIII - manifestar-se acerca da análise procedida pelos setores competentes sobre a prestação de contas de recursos concedidos e sobre a 
tomada de contas especial, indicando o cumprimento das normas legais e regulamentares, eventuais ilegalidades ou ilegitimidades consta-
tadas, concordando ou não com a conclusão da análise feita pela unidade competente, emitindo relatório, certificado de auditoria e parecer;
XIV - representar ao Tribunal de Contas quando a autoridade administrativa não adotar as providências para correção de irregularidade ou 
instauração de tomada de contas especial;
XV - prestar informações individualizadas sobre as ações realizadas no âmbito da unidade sob seu controle, em cumprimento às decisões 
do Tribunal de Contas que tenham recomendado ou determinado a adoção de providências administrativas ou a instauração de tomada de 
contas especial e respectivos resultados;
XVI - coordenar e promover a remessa de dados e informações das unidades sob seu controle exigidos pelo Tribunal em meio informatizado;
XVII - receber notificação de alerta emitida por meio dos sistemas informatizados do Tribunal de Contas e dar ciência formal às autoridades 
competentes;
XVIII - acompanhar a atualização do rol de responsáveis do órgão ou entidade sob seu controle;
XIX - verificar a correta composição da prestação de contas anual; e
XX - supervisionar a divulgação da prestação de contas de gestão na internet, na forma e prazos estabelecidos pela Legislação.

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Art. 4º Fica estabelecida a Estrutura Organizacional da Unidade Central do Sistema de Controle Interno, constituída pelos seguintes órgãos:

I – órgãos de assistência direta e imediata ao Controlador Geral(a):
a) Assessoria
II – órgãos de direção, chefia, gerenciamento, coordenação e supervisão:
1. Diretoria de Ouvidoria, Transparência e Serviços ao Cidadão;
1.1. Gerência de Transparência e Serviços ao Cidadão

III – órgão colegiado:
a) Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar.

Art. 5º O titular do órgão superior deverá editar, sob orientação do órgão municipal responsável pela gestão de pessoas e da Procurado-
ria-Geral do Município, o Regimento Interno da Unidade Central do Sistema de Controle Interno para detalhar as unidades administrativas 
integrantes da Estrutura Regimental e Organizacional da Unidade Central do Sistema de Controle Interno, suas competências e as atribui-
ções de seus dirigentes, assessores, assistentes e demais agentes públicos.

CAPÍTULO III
DOS QUADROS DEMONSTRATIVOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES DE REPRESENTAÇÃO E GRATIFICADAS

Art. 6º Para suprir a Estrutura Regimental e Organizacional da Unidade Central do Sistema de Controle Interno ficam atribuídos os(as) 
seguintes:

I - Cargos em Comissão:
NOMINATA E REMUNERAÇÃO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
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DENOMINAÇÃO ÓRGÃO VAGAS
REMUNERAÇÃO
FORMA VALOR (R$)

Diretor(a) Diretoria 1 Remuneração 1.900,00

II – Funções de Representação:
NOMINATA E VALOR DA FUNÇÃO DE REPRESENTAÇÃO – FR

NOMENCLATURA
REMUNERAÇÃO
FORMA VALOR (R$)

Diretor(a) Gratificação 950,00

III – Funções Gratificadas:
NOMINATA E VALOR DA FUNÇÃO GRATIFICADA – FG

DENOMINAÇÃO VAGAS
REMUNERAÇÃO
FORMA VALOR (R$)

Gerência 1 Gratificação 800,00

Parágrafo único. As atribuições principais dos cargos e funções constantes deste Decreto, estão definidas na Lei Complementar nº 4.800/2017 
e seus Anexos, às quais poderão ser acrescentadas outras por ocasião da edição do Regimento Interno da Secretaria Municipal da Fazenda.

Art. 7º Revoga-se o Decreto PMI Nº 104, de 29 de maio de 2020, ressalvando-se, todavia, os atos de nomeação/designação para órgãos 
cujas denominações se conservarem neste ato, os quais ficam convalidados.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Imbituba, 17 de junho de 2020.
Rosenvaldo da Silva Júnior
Prefeito

Registre-se e Publique-se.
Registrado e publicado, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.

Luciano Alves Zanini
Administrador

DECRETO PMI Nº 122, DE 17 DE JUNHO DE 2020.
Publicação Nº 2527336

DECRETO PMI Nº 122, DE 17 DE JUNHO DE 2020.
Aprova a Estrutura Regimental e Organizacional, os Quadros Demonstrativos dos Cargos em Comissão e das Funções de Representação e 
Gratificadas da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte – SEDUCE e dá outras providências.

O PREFEITO DE IMBITUBA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos VII e XXIV do artigo 93 da Lei Orgânica do Município 
e pelo artigo 39, da Lei Complementar n° 4.800, de 29 de março de 2017,

DECRETA:
Art. 1º Ficam aprovados a Estrutura Regimental e Organizacional, os Quadros Demonstrativos dos Cargos em Comissão e das Funções de 
Representação e Gratificadas da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte – SEDUCE, conforme disposto neste Decreto.

CAPÍTULO I
DA ESTRUTURA REGIMENTAL

Art. 2º À Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte compete:
I – desenvolver as atividades relacionadas com a implantação e coordenação da política municipal de educação, especialmente:
a) programar, coordenar e executar a política educacional na rede pública municipal de ensino;
b) instalar e manter estabelecimentos públicos municipais de ensino, controlando e fiscalizando o seu funcionamento;
c) gerenciar a documentação escolar e estatística, a estrutura e funcionamento do programa federal vinculado à frequência do aluno à 
escola, bem como o registro escolar;
d) manter e assegurar a universalização dos níveis e modalidades de ensino;
e) ampliar gradativamente a jornada de tempo escolar;
f) prover o atendimento educacional especializado com recursos tecnológicos, equipamentos adaptados, acessibilidade arquitetônica, entre 
outros, conforme a necessidade do aluno com deficiência;
g) articular ações com outros órgãos públicos – municipais, estaduais e federais, entidades não-governamentais e de iniciativa privada sem 
fins lucrativos para complementar o atendimento especializado nas áreas de educação;
h) incentivar a pesquisa didático-pedagógica no intuito de implementar uma prática contínua de divulgação e publicação por meio de even-
tos na área da educação;
i) implementar o Sistema Municipal de Ensino;
j) instituir gradativamente conselhos escolares;
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k) proporcionar acesso qualitativo aos recursos tecnológicos para alunos, professores e funcionários;
l) implementar programas de alimentação e nutrição nos estabelecimentos públicos municipais de ensino;
m) participar efetivamente nos conselhos municipais;
n) prover de transporte escolar, sempre que possível em regime de colaboração com os governos estadual e federal, entidades não-gover-
namentais e de iniciativa privada sem fins lucrativos, de forma a garantir o acesso dos alunos à escola;
o) estabelecer plano de ação orçamentário anual que contemple: a criação de mecanismos de controle e avaliação do sistema de ensino, 
formação continuada, adequação do espaço físico, aquisição de materiais e equipamentos, entre outros;
II – desenvolver as atividades relacionadas com a implantação e coordenação da política municipal de cultura, especialmente:
a) assegurar os meios para o desenvolvimento da cultura como direito de todos os cidadãos, com plena liberdade de expressão e criação;
b) universalizar o acesso aos bens e serviços culturais;
c) contribuir para a construção da cidadania cultural;
d) reconhecer, proteger, valorizar e promover a diversidade das expressões culturais presentes no município;
e) combater a discriminação e o preconceito de qualquer espécie e natureza;
f) promover a equidade social e territorial do desenvolvimento cultural;
g) qualificar e garantir a transparência da gestão cultural;
h) democratizar os processos decisórios, assegurando a participação e o controle social;
i) estruturar e regulamentar a economia da cultura, no âmbito local;
j) consolidar a cultura como importante vetor do desenvolvimento sustentável;
k) intensificar as trocas, os intercâmbios e os diálogos interculturais;
l) contribuir para a promoção da cultura da paz;
m) preservação, proteção e promoção do patrimônio cultural, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, 
e de outras formas de acautelamento e preservação.
III – desenvolver as atividades relacionadas com a implantação e coordenação da política municipal de esporte e lazer, especialmente:
a) formular e executar a política esportiva e de lazer municipal;
b) efetuar o planejamento, coordenação, supervisão e avaliação dos planos e programas de incentivo aos esportes;
c) promover ações de democratização da prática esportiva e inclusão social por intermédio do esporte;
d) manter intercâmbio com organismos públicos e privados, nacionais, internacionais e estrangeiros, voltados à promoção do esporte;
e) elaborar o calendário de competições esportivas nas diversas modalidades, com integração dos bairros;
f) constituir projeto específico para esportes náuticos e aquáticos;
g) promover oportunidades esportivas para pessoas com deficiência;
h) incentivar e conscientizar sobre a importância da prática de atividades físicas, em todas as faixas etárias.
i) promover a representatividade do Município em eventos desportivos regionais, estaduais, nacionais e internacionais;
j) realizar e desenvolver eventos esportivos em suas diferentes modalidades;
k) sediar eventos esportivos;
l) promover o lazer a toda sociedade;
m) realizar atividades de lazer e recreação, mediante a utilização dos espaços disponíveis;
n) proporcionar a integração e o congraçamento, às diferentes faixas etárias, através de atividades esportivas e recreativas;
o) incentivar através de ações, o esporte como pressuposto de saúde e vitalidade às diferentes faixas etárias;
p) implantar projeto para avaliação e orientação de atletas amadores do Município e praticantes de atividades físicas nos programas desen-
volvidos pela Secretaria;
q) conservar os espaços esportivos pertencentes ao Município;
r) manter e adequar a infraestrutura dos locais para a realização de atividades esportivas e de lazer e demais serviços prestados à comuni-
dade, no âmbito da Secretaria;
IV – intermediar convênios, acordos, ajustes, termos de cooperação técnica e/ou financeira ou instrumentos congêneres, com entidades 
privadas sem fins lucrativos e órgãos da administração direta e indireta da União, Estados e outros Municípios;
V – desenvolver ações integradas com outras Secretarias Municipais;
VI – executar atividades administrativas no âmbito da Secretaria;
VII – exercer o controle orçamentário no âmbito da Secretaria;
VIII – efetuar o planejamento das atividades anuais e plurianuais, no âmbito da Secretaria;
IX – zelar pelo patrimônio alocado na unidade, comunicando o órgão responsável sobre eventuais alterações;
X – decidir sobre processos administrativos e solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência, na forma dos artigos 48 e 49 da 
Lei nº 3.442, de 22 de janeiro de 2009.
XI – edição e controle de atos normativos de cunho específico do órgão, com a respectiva publicidade legal.

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Art. 3º Fica estabelecida a Estrutura Organizacional da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, constituída pelos seguintes 
órgãos:

I – órgãos de assistência direta e imediata ao Secretário(a):
a) Assessoria

II – órgãos de direção, chefia, gerenciamento, coordenação e supervisão:

a) 1. Coordenadoria de Articulação Pedagógica do Ensino Fundamental:
1.1. Escola Básica Municipal Basileu José da Silva;
1.2. Escola Básica Municipal Deputado Joaquim Ramos;
1.3. Escola Básica Municipal José Vanderlei Mayer;
1.4. Escola Básica Municipal Pe. Dr. Itamar Luiz da Costa;
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1.5. Escola Municipal Belarminda de Souza Pires;
1.6. Escola Municipal Etelvina de Souza Pereira;
1.7. Escola Municipal Herminia de Souza Marques;
1.8. Escola Municipal Terezinha Pinho de Souza;
1.9. Escola Municipal Ugero Pittigliani;
2. Coordenadoria de Educação Inclusiva do Ensino Fundamental;
3. Coordenadoria de Articulação Pedagógica da Educação Infantil:
3.1. Centro Municipal de Educação Infantil Alceu Rochadel;
3.2. Centro Municipal de Educação Infantil Altona;
3.3. Centro Municipal de Educação Infantil Cidália Soares Menezes;
3.4. Centro Municipal de Educação Infantil Clara Heitch Soares;
3.5. Centro Municipal de Educação Intantil Coração de Mãe;
3.6. Centro Municipal de Educação Infantil Domingos Frasson;
3.7. Centro Municipal de Educação Infantil Juci de Souza dos Santos;
3.8. Centro Municipal de Educação Infantil Laura Perfeito;
3.9. Centro Municipal de Educação Infantil Maria Lopes (Dona Pequena);
3.10. Centro Municipal de Educação Infantil Maria Virginia Soares;
3.11. Centro Municipal de Educação Infantil Marilene Polachini;
3.12. Centro Municipal de Educação Infantil Moacyr Orige;
3.13. Centro Municipal de Educação Infantil Menino Deus;
3.14. Centro Municipal de Educação Infantil Profª Doraci da Silva Spillere;
3.15. Centro Municipal de Educação Infantil Raios de Sol;
4. Coordenadoria de Acompanhamentos e Fiscalização da Proposta Curricular
5. Coordenadoria de Educação Inclusiva Infantil;
5.1. Supervisão de Atividades Complementares da Educação Infantil
6. Coordenadoria de Acompanhamento e Fiscalização do Plano Municipal de Educação;
7. Coordenadoria de Contratos Temporários da Educação;
8. Coordenadoria de Material Didático e Bibliotecas;
9. Coordenadoria de Educação Física;
10.Coordenadoria de Apoio Multiprofissional;
10.1. Supervisão de Gestão Democrática Escolar
11.Coordenadoria de Estatísticas e Censo Escolar.

c) Unidade Gestora Organizacional de Orçamento e Finanças;
1. Coodenadoria de Gestao de Pessoas
2. Coordenadoria de Orçamento e Finanças
2.1 Supervisão de Convênios e Licitações
3. Coordenadoria de Controle de Matrículas;
4. Coordenadoria do Passe Escolar
5. Gerência de Articulação da Educação
5.1. Coordenadoria de Logística, Almoxarifado e Suprimentos
5.1.1.Supervisão de Logística de Suprimentos e Serviços Gerais.
5.2. Coordenadoria de Segurança Patrimonial da Educação
5.2.1. Supervisora de Patrimônio
5.2.2.Supervisão de Segurança Patrimonial
6. Coordenadoria de Projetos
6.1. Supervisão de Projetos
7. Gerente de Aprendizagem Profissional, Tecnologia e Inovação

d) Gerência de Mobilidade Escolar:
1. Supervisão de Transporte Escolar da Educação

e) Diretoria de Cultura:
1. Coordenadoria do Sistema Municipal de Bibliotecas, Livro, Leitura e Literatura - SMBLLL;
2. Coordenadoria de Articulação de Projetos da Educação, Cultura e Turismo.
2.1. Coordenação de Educação e Cultura
2.2.Supervisão de Articulação de Projetos da Educação

f) Diretor de Esportes
1.Gerência Socioesportiva;
2.Diretor de Patrimônio e Infraestrutura Esportivas
3.Coordenadoria de Fomento e Incentivo ao Esporte

III – órgãos colegiados:
a) Conselho Municipal de Educação;
b) Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valo-
rização dos Profissionais da Educação;
c) Conselho Municipal de Alimentação Escolar;
d) Conselho Municipal de Política Cultural;
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e) Conselho Municipal de Esporte
f) Conselho Municipal do Idoso.

Art. 4º O titular da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte deverá editar, sob orientação do órgão municipal responsável pela 
gestão de pessoas e da Procuradoria-Geral do Município, o Regimento Interno da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte para 
detalhar as unidades administrativas integrantes da Estrutura Regimental e Organizacional da Secretaria, suas competências e as atribuições 
de seus dirigentes, assessores, assistentes e demais agentes públicos.

CAPÍTULO III
DOS QUADROS DEMONSTRATIVOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES DE REPRESENTAÇÃO E GRATIFICADAS

Art. 5º Para suprir a Estrutura Regimental e Organizacional da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte ficam atribuídos os(as) 
seguintes:

I - Cargos em Comissão:
NOMINATA E REMUNERAÇÃO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

DENOMINAÇÃO ÓRGÃO VAGAS
REMUNERAÇÃO
FORMA VALOR (R$)

Secretário(a) Municipal Secretaria Municipal 1 Subsídio 5.200,00
Diretor(a) Diretoria 3 Remuneração 1.900,00

II – Funções de Representação:
NOMINATA E VALOR DA FUNÇÃO DE REPRESENTAÇÃO – FR

NOMENCLATURA
REMUNERAÇÃO
FORMA VALOR (R$)

Diretor(a) Gratificação 950,00

III – Funções Gratificadas:
NOMINATA E VALOR DA FUNÇÃO GRATIFICADA – FG

DENOMINAÇÃO VAGAS
REMUNERAÇÃO
FORMA VALOR (R$)

Assessor(a) de Secretário(a) 1 Gratificação 2.200,00
Gestor(a) Organizacional 1 Gratificação 1.600,00
Gerente 4 Gratificação 800,00
Coordenador(a) 22 Gratificação 550,00
Supervisor(a) 9 Gratificação 250,00

NOMINATA E VALOR DA FUNÇÃO GRATIFICADA – FG
NOMENCLATURA
FORMA

REMUNERAÇÃO
VALOR (R$)

Diretor(a) de Escola Acima de 300 alunos Gratificação 550,00
Até 300 alunos Gratificação 450,00

Diretor(a) de CEI Gratificação 450,00
Secretário(a) de Escola Acima de 300 alunos Gratificação 420,00

Até 300 alunos Gratificação 350,00
Secretário(a) de CEI Gratificação 350,00
Coordenador(a) Pedagógico(a) Acima de 300 alunos Gratificação 200,00

Até 300 alunos Gratificação 150,00

Parágrafo único. As atribuições principais dos cargos e funções constantes deste Decreto, estão definidas na Lei Complementar nº 4.800/2017 
e seus Anexos, às quais poderão ser acrescentadas outras por ocasião da edição do Regimento Interno da Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura e Esporte.

Art. 6o Revoga-se o Decreto PMI nº 089, de 22 de maio de 2020., ressalvando-se, todavia, os atos de nomeação/designação para órgãos 
cujas denominações se conservarem neste ato, os quais ficam convalidados.

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Imbituba, 17 de junho de 2020.
Rosenvaldo da Silva Júnior
Prefeito

Registre-se e Publique-se.
Registrado e publicado, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.

Luciano Alves Zanini
Administrador
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EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PROCESSO Nº 04/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020 (DEMUTRAN-SEINFRA)
Publicação Nº 2527171

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SEINFRA-DEMUTRAN
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 04/2020
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 02/2020
A Prefeitura Municipal de Imbituba, por meio de seu Pregoeiro Oficial e através da SEINFRA – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Sane-
amento, comunica, que realizará às 14:00 horas, do dia 01 de JULHO de 2020, licitação na modalidade de Pregão Presencial, pelo Sistema 
de Registro de Preços, do tipo menor preço GLOBAL, regido pelo disposto na Lei n° 10.520/2002, pela Lei complementar n° 123/2006 
atualizada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, pelo Decreto 8.538/2015 e, subsidiariamente, pela Lei n° 8.666/93 e 
suas alterações, para a possível “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PARA SERVIÇOS, FORNECI-
MENTO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS SEMAFÓRICOS, PARA REMOÇÃO, INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE CONJUNTO SEMAFÓRICOS 
NO MUNICÍPIO DE IMBITUBA-SC, PARA USO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO”.
O Edital encontra-se à disposição dos interessados, na Diretoria de Licitações, situada à Rua Ernani Cotrin, 601, Centro, das 13:00 às 19:00 
horas, de Segunda à Sexta-feira, ou no site www.imbituba.sc.gov.br – link Portal da Transparência.
Imbituba, 18 de junho de 2020
Edilson Misael Antunes da Silva
Secretário Municipal de Infraestrutura e Saneamento.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PROCESSO Nº 58/2020 DISPENSA Nº 23/2020 (PMI-SEINFRA)
Publicação Nº 2526773

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
PMI – SEINFRA
Processo Licitatório Nº 58/2020 Dispensa Nº 23/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMEN-
TO DAS PONTEIRAS INSERTAS NA PRAIA DA VILA, NO MUNICÍPIO DE IMBITUBA).
Empresa (a): DANIEL SILVA ANSELMO 01991684908
Nome de Fantasia: RDTEC SOLUÇÕES ELÉTRICAS - ME
CNPJ: 30.582.656/0001-20
Valor Total: R$ 8.750,00 (Oito mil, setecentos e cinquenta reais).
Fundamento: Artigo 24, Inciso II da Lei 8.666/93, e suas alterações.
Imbituba, 18 de junho de 2020.
Edilson Misael Antunes da Silva
Secretário Municipal de Infraestrutura e Saneamento.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PROCESSO Nº 61/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2020 (PMI-SEINFRA)
Publicação Nº 2526676

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
PMI-SEINFRA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 61/2020
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 27/2020
A Prefeitura Municipal de Imbituba, por meio de seu Pregoeiro Oficial e através da SEINFRA – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Sane-
amento, comunica, que realizará às 14:00 horas, do dia 30 de JUNHO de 2020, licitação na modalidade de Pregão Presencial, pelo Sistema 
de Registro de Preços, do tipo menor preço por ITEM, regido pelo disposto na Lei n° 10.520/2002, pela Lei complementar n° 123/2006 
atualizada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, pelo Decreto 8.538/2015 e, subsidiariamente, pela Lei n° 8.666/93 e 
suas alterações, para a possível “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETROMECÂNICOS E 
ELETRÔNICOS PARA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE IMBITUBA INSTALADOS NA 
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ÁREA DE RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA REGIONAL DA CELESC-D DE TUBARÃO 
- ARTUB E COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES - CERPALO, PAVILHÃO MUNICIPAL DE EVENTOS, PRAÇAS PÚBLICAS, PAS-
SAGENS DE NÍVEL INFERIOR E SUPERIOR DE ÂMBITO MUNICIPAL, OBEDECIDO O RIGOR TÉCNICO EXIGIDO PELAS NORMAS TÉCNICAS 
DA CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A, CERPALO, E ABNT”.
O Edital encontra-se à disposição dos interessados, na Diretoria de Licitações, situada à Rua Ernani Cotrin, 601, Centro, das 13:00 às 19:00 
horas, de Segunda à Sexta-feira, ou no site www.imbituba.sc.gov.br – link Portal da Transparência.
Imbituba, 18 de junho de 2020
Edilson Misael Antunes da Silva
Secretário Municipal de Infraestrutura e Saneamento.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PROCESSO Nº 62/2020 DISPENSA Nº 25/2020 (SEFAZ-BOMBEIRO)
Publicação Nº 2527240

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
PMI – CORPO DE BOMBEIRO (SEFAZ)
Processo Licitatório Nº 62/2020 Dispensa Nº 25/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SOPRADOR DE FOLHAS COSTAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILI-
TAR DE IMBITUBA.
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Empresa: IMBI MAQUINAS EIRELI – ME
Nome de Fantasia: IMBI MAQUINAS
CNPJ: 25.313.328/0001-99
Valor Total: R$ 4.950,00 (Quatro mil novecentos e cinquenta reais).
Fundamento Legal: Artigo 24, Inciso II da Lei 8.666/93, e suas alterações.

Imbituba, 18 de junho de 2020.
André Corrêa de Araújo
Cap BM Cmt. Int 2ªCBM/8ºBBM.

PORTARIA PMI/SEAD Nº 421/2020
Publicação Nº 2526656

PORTARIA PMI/SEAD Nº 421, de 17 de junho de 2020.
Dispõe sobre concessão de licenças-prêmio, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, com base na Lei n.º 1.144, 
de 29 de abril de 1991, Lei Complementar nº 1.984, de 16 de dezembro de 1999, Lei Complementar nº 2.952, 29 de agosto de 2006, con-
siderando os memorandos da SEDUCE abaixo relacionados, ainda o disposto na legislação em vigor;

RESOLVE:
Art. 1º Conceder licenças-prêmio, aos servidores abaixo descritos, de acordo com o(s) quinquênio(s) devido(s) e fruição conforme quadro 
abaixo:

Matr. Nome Cargo Admissão Período Aquisitivo Período de Fruição Memorando/
Protocolo

125 Edison Luis da Silva Professor 02/03/1998 2015 a 2020 17/06/2020 a 14/09/2020 10.029/2020

7559 Maria do Carmo Goulart Vinci Professora 06/02/2014
2014 a 2020
(período remode-
lado)

17/06/2020 a 14/09/2020 2.397/2020

5038 Maribel Pereira do Nascimento Servente 
Merendeira 13/07/2009 2014 a 2019 17/06/2020 a 14/09/2020 10.028/2020

420
1214 Nilo Pittigliani de Carvalho Professor 17/02/1994

22/03/2001
2014 a 2019
2011 a 2016 17/06/2020 a 14/09/2020 10.031/2020

6024 Rozani da Silva Tomé Costa Professora 06/02/2012 2012 a 2017 17/06/2020 a 16/07/2020
01/03/2021 a 29/04/2021 10.027/2020

536 Telma Teixeira de Melo Professora 01/06/1994 2010 a 2014 17/06/2020 a 14/09/2020 10.030/2020
570
1888

Vera Lúcia Ferreira do Nasci-
mento Professora 17/02/1994

06/03/2003
2009 a 2014
2008 a 2013 17/06/2020 a 14/09/2020 10.032/2020

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Imbituba, 17 de junho de 2020.
Rosenvaldo da Silva Júnior    Daiane Leopoldina Nunes
Prefeito Municipal     Secretária 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

PORTARIA PMI/SEAD Nº 422/2020
Publicação Nº 2526748

PORTARIA PMI/SEAD Nº 422, de 17 de junho de 2020.
Dispõe sobre a alteração de cargo comissionado de Diretora, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais previstas nos Artigos 32 e 93 da Lei Orgânica do Município de 
Imbituba – LOM, com base na Lei Complementar nº 4.800, de 28 de março de 2017, considerando o Memorando nº 10.049/2020, ainda o 
disposto na legislação em vigor,

RESOLVE:
Art. 1º Alterar, em 18 de junho de 2020, o cargo da Sra. ELAINE CRISTINA DE AMORIM, brasileira, inscrita no CPF sob o n.º 019.095.299-
74, de Diretora de Fiscalização de Obras, Posturas e Empreendimentos Urbanísticos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano 
para Diretora de Operações junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Saneamento, com a remuneração consignada na legislação 
pertinente.
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Imbituba, 17 de junho de 2020.
Rosenvaldo da Silva Júnior   Daiane Leopoldina Nunes
Prefeito Municipal    Secretária 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

PORTARIA PMI/SEAD Nº 423/2020
Publicação Nº 2526777

PORTARIA PMI/SEAD Nº 423, de 17 de junho de 2020.
Dispõe sobre a Nomeação de Diretora de Direitos Humanos – SEASTH, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais previstas nos Artigos 32 e 93 da Lei Orgânica do Município de 
Imbituba – LOM, com base na Lei Complementar nº 4.800, de 28 de março de 2017, considerando o Memorando nº 10.049/2020, ainda o 
disposto na legislação em vigor,

RESOLVE:
Art. 1º Nomear, em 18 de junho de 2020, a Sra. VALDINÉIA FLOR DUARTE, brasileira, inscrita no CPF sob o n.º 070.026.899-59, para exer-
cer o cargo de Diretora de Direitos Humanos junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, com a remuneração 
consignada na legislação pertinente.

Art. 2º O(A) nomeado(a) para o referido cargo tem o prazo de até 30 dias, a contar da publicação deste ato, para entregar toda a docu-
mentação exigida como requisito fundamental à sua contratação e, com isso, tomar posse.
Art. 3º Após assinatura do termo de posse caso constatada a sua aptidão de acordo com os preceitos da Instrução Normativa CI nº 
002/2019, o(a) nomeado(a) terá o prazo de até 15 (quinze) dias para se apresentar para o labor e entrar em exercício.

Art. 4º Será tornado sem efeito o ato de nomeação se a posse não ocorrer no prazo apontado no art. 2º.
Art. 5º O(A) servidor(a) empossado(a) que não entrar em exercício no prazo estabelecido no art. 3º será exonerado(a), de ofício, do cargo 
ao qual fora nomeado(a).
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Imbituba, 17 de junho de 2020.
Rosenvaldo da Silva Júnior   Daiane Leopoldina Nunes
Prefeito Municipal    Secretária 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

PORTARIA PMI/SEAD Nº 424/2020
Publicação Nº 2526806

PORTARIA PMI/SEAD Nº 424, de 17 de junho de 2020.
Dispõe sobre a Exoneração de servidores de carreira do magistério, de funções gratificadas do órgão superior correspondente, e dá outras 
providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais previstas nos Artigos 32 e 93 da Lei Orgânica do Município de 
Imbituba – LOM, com base na Lei Complementar nº 4.800, de 28 de março de 2017, considerando o Memorando nº 10.049/2020, ainda o 
disposto na legislação em vigor,

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar, em 17 de junho de 2020, os (as) servidores (as) de carreira do magistério abaixo descritos (as), das respectivas funções 
gratificadas, do órgão superior correspondente.
LC nº 4.800/2017 - SEDUCE
Matrícula Cargo Nome CPF Exoneração

7500 Coordenadora Pedagógica da Escola Úgero 
Pittigliani (Boa Vista

Geslaine Souza da Rosa 
Bernardo 029.977.239-06 17/06/2020

533 Gerente de Gestão, Orçamento e Finanças Tânia Bittencourt Mota Alves 888.384.129-87 17/06/2020
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Imbituba, 17 de junho de 2020.
Rosenvaldo da Silva Júnior   Daiane Leopoldina Nunes
Prefeito Municipal    Secretária 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

PORTARIA PMI/SEAD Nº 425/2020
Publicação Nº 2526852

PORTARIA PMI/SEAD Nº 425, de 17 de junho de 2020.
Dispõe sobre a nomeação de servidores de carreira, em funções gratificadas do órgão superior correspondente, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais previstas nos Artigos 32 e 93 da Lei Orgânica do Município de 
Imbituba – LOM, com base na Lei Complementar nº 4.800, de 28 de março de 2017, considerando o Memorando nº 10.049/2020 e ainda 
o disposto na legislação em vigor,

RESOLVE:
Art. 1º Nomear, os servidores de carreira abaixo descritos, nas funções gratificadas abaixo relacionadas, junto ao órgão superior correspon-
dente.
LC nº 4.800/2017

Nome Órgão Supe-
rior Cargo Matrícula Nomeação

TÂNIA BITTENCOURT MOTA ALVES SEDUCE Gestora Organizacional de Orçamento e Finanças 533 18/06/2020

ROSENETE RODRIGUES LEOPOLDO SEDUCE Coordenadora da Educação Inclusiva do Ensino Funda-
mental 8497 18/06/2020

ROSE MERI DE MENDONÇA BEZA SEDUCE Coordenadora de Apoio Multiprofissional 490 18/06/2020
CÁSSIA REGINA PIRES FERNANDES SEDUCE Coordenadora de Fomento e Incentivo ao Esporte 8598 18/06/2020
ELIANE DE ABREU CECILIANO SEDUCE Coordenadora do Passe Escolar 132 18/06/2020
ROSIMERE MARQUES DE CERQUEIRA SEDUCE Supervisora de Articulação de Projetos da Educação 496 18/06/2020
SOLANGE ÁVILA SEDUCE Supervisora de Convênios e Licitações 526 18/06/2020
VERA LUCIA DO NASCIMENTO MOTA SEDUCE Supervisora de Patrimônio da SEDUCE 7515 18/06/2020
OTO ARAÚJO FILHO SEDUCE Supervisor de Logística de Suprimentos e Serviços Gerais 5042 18/06/2020
MARCELO SALVADOR MARTINS SEDUCE Gerente Organizacional Sócio-Esportivo 6007 18/06/2020

ANDRE TOME IGREJA SEDUCE Gerente de Aprendizagem Profissional, Tecnologia e 
Inovação 5187 18/06/2020

GESLAINE SOUZA DA ROSA BERNARDO SEDUCE Diretora Interina da Escola Municipal Ugero Pittigliani (Boa 
Vista) 7500 18/06/2020

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Imbituba, 17 de junho de 2020.
Rosenvaldo da Silva Júnior    Daiane Leopoldina Nunes
Prefeito Municipal     Secretária 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

PORTARIA PMI/SEAD Nº 426/2020
Publicação Nº 2526925

PORTARIA PMI/SEAD Nº 426, de 17 de junho de 2020.
Dispõe sobre a Nomeação de Psicóloga, e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, e com base na Lei 
n.º 4.644, de 15 de dezembro de 2015, considerando o Memorando nº 7.194/2020 e o artigo 37, II, da CR/88,

RESOLVE:
Art. 1º Nomear, em 18 de junho de 2020, o(a) Sr(a). RAQUEL CONTESSI, brasileira, inscrita no CPF sob o n.º 043.577.839-09, em 
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decorrência de sua aprovação em 7º lugar no Processo Seletivo Simplificado n. 14/2018, para exercer a função temporária de Psicóloga 
junto à Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação - SEASTH, com a remuneração consignada na legislação pertinente, 
em razão do afastamento da servidora de carreira titular, de suas atividades originárias, Sra. Rosiane da Silva Costa, por estar exercendo 
atualmente função de confiança.

Art. 2º O(A) nomeado(a) para a referida função temporária tem o prazo de até 30 dias, a contar da publicação deste ato, para entregar toda 
a documentação exigida como requisito fundamental à sua contratação e, com isso, tomar posse.

Art. 3º Após assinatura do termo de posse caso constatada a sua aptidão de acordo com os preceitos da Instrução Normativa CI nº 
002/2019, o(a) nomeado(a) terá o prazo de até 15 (quinze) dias para se apresentar para o labor e entrar em exercício.

Art. 4º Será tornado sem efeito o ato de nomeação se a posse não ocorrer no prazo apontado no art. 2º.

Art. 5º O(A) servidor(a) empossado(a) que não entrar em exercício no prazo estabelecido no art. 3º será exonerado(a), de ofício, da função 
temporária ao qual fora nomeado(a).

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

Imbituba, 17 de junho de 2020.
Daiane Leopoldina Nunes
Secretária 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

PPE - PMI/SEAD Nº 93/2020
Publicação Nº 2526943

PORTARIA DE POSSE E EXERCÍCIO
PPE - PMI/SEAD Nº 93/2020

O Prefeito Municipal de Imbituba, Sr. ROSENVALDO DA SILVA JÚNIOR, em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 4.800, de 
28 de março de 2017, EMPOSSA nesta data, a servidora nomeada pela PORTARIA PMI/SEAD Nº 417, de 15 de junho de 2020, para exercer 
o cargo de SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMA.
Art. 1º A servidora abaixo descrita, apresentou os documentos exigidos pela Administração Pública Municipal e prestou o compromisso de 
fielmente cumprir com os deveres e atribuições do cargo, bem como, comprometeu-se a observar a Legislação Municipal vigente.
Nome Cargo CPF

LAYRA FERNANDES SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 009.839.669-23

Art. 2º Em conformidade com o disposto na legislação vigente, a servidora entra em exercício em 18/06/2020.
Art. 3º Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente Portaria de Posse e Exercício, que vai devidamente assinado pela autoridade 
competente, com a respectiva publicação junto ao Diário Oficial dos Municípios.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Imbituba, 17 de junho de 2020.
Rosenvaldo da Silva Júnior   Daiane Leopoldina Nunes
Prefeito Municipal    Secretária 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



18/06/2020 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 3174

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 450

Imbuia

Câmara muniCiPal

ATO DA MESA 05/2020
Publicação Nº 2526600

 

ATO DA MESA Nº 05, DE 17 DE JUNHO DE 2020. 
 
 
Cancela a Sessão Ordinária presencial, que se 
realizaria do dia 17 de junho de 2020, a qual foi 
autorizada pela Resolução nº 04/2020. 

 
 
 

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Imbuia, no exercício das suas 
atribuições legais e com amparo no artigo 28 do Regimento Interno. 

 
CONSIDERANDO, a necessidade de se observar as disposições emanadas do Decreto 

Estadual nº 630, de 1º de junho de 2020, que estabelece regras e prazos para a retomada de 
atividades presenciais; 

 
CONSIDERANDO, que a referida norma remete às autoridades sanitárias municipais a 

competência de liberar/autorizar a realização de reuniões/sessões presenciais, e que a referida 
autoridade expressará as condições da propagação do coronavírus no âmbito de cada Município, 
frente a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela 
Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana 
pelo Coronavírus (COVID-19);  

 
CONSIDERANDO, assim, a necessidade de haver a respectiva autorização/liberação 

da vigilância sanitária municipal para a realização da Sessão Ordinária Presencial do dia 17 de 
junho de 2020; 

 
CONSIDERANDO não haver tempo hábil para a expedição da referida 

autorização/liberação pela autoridade sanitária municipal, nem tampouco conseguirmos, por 
precaução, a manifestação do Ministério Público da Comarca de Ituporanga no sentido de 
consentir sobre a realização da sessão ordinária; 

 
CONSIDERANDO, ainda, a existência de vereadores que estão inseridos no grupo de 

risco, ou seja, que são mais suscetíveis as complicações do novo coronavírus (COVID-19). 
 
 
 
RESOLVE:  
 

 
 

Art. 1º Fica CANCELADA a realização da Sessão Ordinária presencial, do dia 17 de 
junho de 2020, a qual foi autorizada pela Resolução nº 04/2020. 

 
Parágrafo único. Nova data para realização da Sessão Ordinária presencial será 

estabelecida oportunamente. 
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Art. 2º As reuniões das Comissões Permanentes que se realizariam nesta mesma data, 
ficam igualmente canceladas. 

 
Art. 3º Este Ato da Mesa será convalidado por meio de Projeto de Resolução da Mesa, 

a ser deliberado na próxima Sessão Plenária virtual, a ser realizada no dia 22 de junho de 2020. 
 
Art. 4º Este Ato da Mesa entra em vigor no dia 17 de junho de 2020. 
 
 
Câmara Municipal de Imbuia, 17 de junho de 2020. 

 

 

 
ALDORI RENGEL 
Vereador Presidente 

 
 

 ELIMAR SCHLICKMANN 
Vereador Vice-Presidente 

 
 
 

ANA Mª DE ANDRADE KREUSCH 
Vereador 1º Secretário 

 SANTELMO ZIMERMANN 
Vereador 2º Secretário 
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Indaial

Prefeitura

CONTRATO Nº 069/2020
Publicação Nº 2526344

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO CONTRATO Nº 069/2020
CONTRATADA: BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI
OBJETO DO CONTRATO: Constitui-se como objeto do presente termo de contrato, o credenciamento de empresas operadoras/facilitadores, 
credenciadores, subcredenciadores, bancos e/ou agentes de cartões de créditos para implantação de sistema informatizado de gestão de 
pagamentos, para viabilizar o pagamento de taxas, impostos e débitos em geral, através do uso de cartões de crédito, a fim de proporcionar 
aos contribuintes alternativas de quitação dos tributos municipais, segundo critérios, termos e condições estabelecidas no edital e nos seus 
anexos.
PRAZO: 15 de junho de 2020 até 31 de dezembro de 2020.
DATA DA ASSINATURA: 15/06/2020.

PORTARIA N° 694/20
Publicação Nº 2526371

PORTARIA Nº 694/20
De 03 de junho de 2020
Declara vacância do cargo de Operador de Trator de Pneus

ANDRÉ LUIZ MOSER, Prefeito do Município de Indaial, no uso de suas atribuições legais, de acordo com artigo 92, inciso VIII da Lei Orgâ-
nica do Município, Lei Complementar nº 105/10, artigo 36, inciso IV e demais dispositivos legais em vigor e conforme portaria INDAPREV 
nº 22/20 de 01 de junho de 2020, RESOLVE:

Declarar vago, a partir de 01 de junho de 2020, o cargo de Operador de Trator de Pneus, em virtude da aposentadoria voluntária por idade 
e tempo de contribuição, do servidor Agenor Vress.

Prefeitura Municipal de Indaial, em 03 de junho de 2020.
ANDRÉ LUIZ MOSER
Prefeito

PAULO ROBERTO LEDRA
Secretário de Urbanização e Meio Ambiente
Secretário Interino de Agricultura
(Decreto nº 2135 de 30/03/20).

JOSILENE DARUGNA
Diretora de Gestão de Pessoal

PORTARIA N° 696/20
Publicação Nº 2526374

PORTARIA Nº 696/20
De 03 de junho de 2020
Declara vacância do cargo de Psicólogo

ANDRÉ LUIZ MOSER, Prefeito do Município de Indaial, no uso de suas atribuições legais, de acordo com artigo 92, inciso VIII da Lei Orgâ-
nica do Município, Lei Complementar nº 105/10, artigo 36, inciso IV e demais dispositivos legais em vigor e conforme portaria INDAPREV 
nº 20/20 de 01 de junho de 2020, RESOLVE:

Declarar vago, a partir de 01 de junho de 2020, o cargo de Psicólogo, em virtude da aposentadoria voluntária por idade do servidor Fran-
cisco das Chagas Cabral Bittencourt.

Prefeitura Municipal de Indaial, em 03 de junho de 2020.
ANDRÉ LUIZ MOSER
Prefeito

ALEXANDRE MANOEL DALABRIDA
Secretário de Saúde

JOSILENE DARUGNA
Diretora de Gestão de Pessoal
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RETIFICAÇÃO TERMO ADITIVO Nº 002 AO CONTRATO Nº 168/2019
Publicação Nº 2526565

RETIFICAÇÃO AO EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO Nº 002 AO CONTRATO Nº 168/2019
CONTRATADA: MAPA IMOBILIÁRIA LTDA.
OBJETO DO ADITIVO: visa a concessão de reajuste contratual.
VALOR MENSAL: R$ 3.520,79.
DATA DA ASSINATURA: 17/06/2020.

SUSPENSÃO AO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2020
Publicação Nº 2526593

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TERMO ADITIVO Nº 001 AO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2020
CONVENIADA: APP DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA ANNA ALVES DIAS.
OBJETO DO ADITIVO: Alteração de dotação orçamentária e prorrogação do prazo até dia 31/12/2020.
DATA DA ASSINATURA: 04/05/2020.

SUSPENSÃO AO TERMO DE FOMENTO Nº 002/2020
Publicação Nº 2526591

SUSPENSÃO AO TERMO DE FOMENTO Nº 002/2020
CONVENIADA: APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE INDAIAL.
A Secretaria de desenvolvimento Social Comunica, através do presente, a SUSPENSÃO do Termo de Fomento nº 001/2020, a partir de 
17/03/2020 até 30/06/2020. Esta ação decorre de um conjunto de medidas de prevenção e combate ao COVID-19.

DATA DA ASSINATURA: 17/03/2020.

SUSPENSÃO AO TERMO DE FOMENTO Nº 003/2020
Publicação Nº 2526590

SUSPENSÃO AO TERMO DE FOMENTO Nº 003/2020
CONVENIADA: PEAL – ASSOCIAÇÃO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS E ASSISTENCIAIS.
A Secretaria de desenvolvimento Social Comunica, através do presente, a SUSPENSÃO do Termo de Fomento nº 001/2020, a partir de 
17/03/2020 até 30/06/2020. Esta ação decorre de um conjunto de medidas de prevenção e combate ao COVID-19.

DATA DA ASSINATURA: 17/03/2020.

TERMO ADITIVO Nº 001 AO TERMO DE FOMENTO Nº 001.2020
Publicação Nº 2526595

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TERMO ADITIVO Nº 001 AO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2020
CONVENIADA: APP DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA ANNA ALVES DIAS.
OBJETO DO ADITIVO: Alteração de dotação orçamentária e prorrogação do prazo até dia 31/12/2020.
DATA DA ASSINATURA: 04/05/2020.

TERMO ADITIVO Nº 001 AO TERMO DE FOMENTO Nº 002.2020
Publicação Nº 2526597

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TERMO ADITIVO Nº 001 AO TERMO DE FOMENTO Nº 002/2020
CONVENIADA: APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE INDAIAL.
OBJETO DO ADITIVO: Alteração de dotação orçamentária e prorrogação do prazo até dia 31/12/2020.
DATA DA ASSINATURA: 04/05/2020.

TERMO ADITIVO Nº 001 AO TERMO DE FOMENTO Nº 003.2020
Publicação Nº 2526598

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TERMO ADITIVO Nº 001 AO TERMO DE FOMENTO Nº 003/2020
CONVENIADA: PEAL – ASSOCIAÇÃO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS E ASSISTENCIAIS.
OBJETO DO ADITIVO: Alteração de dotação orçamentária e prorrogação do prazo até dia 31/12/2020.
DATA DA ASSINATURA: 04/05/2020.
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Iomerê

Prefeitura

PORTARIA 3588/20
Publicação Nº 2526413

PORTARIA Nº 3588 DE 05 DE JUNHO DE 2020
Concede férias a servidor municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE IOMERÊ, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE
Art. 1°Conceder férias a servidora municipal SIBELE ORSATTO, pelo Período de 15 (quinze) dias, referente ao período aquisitivo de 
01/03/2018 a 28/02/2019 a contar de 08/06/2020 a 22/06/2020.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade a publicação no Diário Oficial dos Municípios – 
DOM, nos termos da Lei 524/2009.

Iomerê - SC, 05 DE junho DE 2020
LUCIANO PAGANINI
Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2020
Publicação Nº 2526270

MUNICÍPIO DE IOMERÊ

Edital de Pregão Presencial nº 23/2020

O Prefeito Municipal de Iomerê, SC, torna público a realização de Pregão Presencial nº 23/2020 para serviços de confecção de livros. A 
abertura das propostas se dará no dia 01/07/2020 ás 08h45min na sede da Prefeitura Municipal.
Cópia do Edital ou mais informações podem ser adquiridos através do site www.iomere.sc.gov.br, ou pelo fone (49) 3539-6000.

Iomerê, 17 de junho de 2020.
Luciano Paganini
Prefeito Municipal

http://WWW.iomere.sc.gov.br


18/06/2020 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 3174

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 455

Iporã do Oeste

Prefeitura

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012-2020
Publicação Nº 2527063

 

 

 

Ata de Registro de Preços nº 12/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 042/2020 

Pregão Presencial Nº 013/2020 
   
O Município de Iporã do Oeste, Estado Santa Catarina, inscrito no CNPJ nº 78.485.554/0001-13, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal Sr. Lúcio Mallmann, no uso de suas atribuições legais, em face da 
classificação das propostas apresentadas, classificadas e adjudicadas no Pregão Presencial nº 013/2020, 
homologadas no dia dezesseis de junho de 2020, RESOLVE registrar os preços da(s) empresas, nas 
quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s), atendendo as condições 
previstas no Edital de Licitação e seus Anexos, e em conformidade com as disposições a seguir. 
 

1. DO OBJETO 
1.1 A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E TÉCNICO EM INFORMÁTICA E DEMAIS SERVIÇOS 
PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE/SC, 
conforme especificações abaixo. 
 

1.2. As licitantes registradas para os itens cotados são as seguintes: 
 

Item Lote/Produto Unidade Fornecedor Quantidade Valor Unit. Total 
       
1 SERVIÇO ESPECIALIZADO DE 

PINTOR PARA EDIFÍCIOS 
MUNICIPAIS, ESCOLAS, CALÇADAS, 
POSTES, MUROS, ETC. 

HORAS EGIDIO KAISER 
34747354972 

1.200 18,60 
 

22.320,00 

       

2 SERVIÇOS DE PINTURA COM 
MÁQUINA AIRLESS, contendo 01 
operador da maquina e 01 
ajudante. 

HORAS FABIANO PATRICIO 
BIDO 93832427953 

600 119,00 
 

71.400,00 

       

3 SERVIÇOS DE TÉCNICO EM 
INFORMÁTICA, contemplando 
formatações, configurações de 
rede, configurações de programas, 
recuperação de dados, substituição 
de peças e etc. sem exclusividade 
de fornecimento de peças. 
A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR 
DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE 
CURSO TÉCNICO OU SUPERIOR DO 
RESPONSÁVEL DA EMPRESA NA 
ÁREA DE INFORMÁTICA. 
 

HORAS LEONARDO 
FRAPORTI 

09435548962 

400 9,50 
 

3.800,00 

    Valor Total R$ 97.520,00 
 

 

Fornecedor Itens Vencedores Valor Total  
156108 - LEONARDO FRAPORTI 09435548962 
 

3 3.800,00 
122238 - FABIANO PATRICIO BIDO 93832427953 
 

2 71.400,00 
165514 - EGIDIO KAISER 34747354972 
 

1 22.320,00 
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1.3. Este instrumento não obriga o Município a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo 
ocorrer licitações específicas para o fornecimento do objeto, obedecida a legislação pertinente, sendo 
assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições, nos termos 
do art. 15, parágrafo 4º da Lei 8.666/93. 
 

1.4. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a 
recomposição somente no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste 
instrumento. 
 

1.4.1. Os preços registrados que sofrerem recomposição não ultrapassará os preços praticados no 
mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta 
e aquele vigente no mercado à época do registro. 
 

1.4.2. O aumento decorrente de recomposição dos preços unitários em razão de desequilíbrio econômico-
financeiro do Contrato somente poderá ser dado se a sua ocorrência era imprevisível no momento da 
contratação, e se houver a efetiva comprovação do aumento pela empresa registrada (requerimento, 
planilha de custos e documentação de suporte). 
 

1.5. Caso o preço registrado se torne superior à média dos preços de mercado, o Município solicitará ao 
fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo na forma do 
item 1.4.1. 
 

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES 
 

2.1. Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do objeto, bem como, para definir 
procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram esta Ata, como se nela 
estivesse transcrita, os seguintes documentos: 
 

a) Edital de Processo Administrativo nº 030/2020 - Pregão Presencial nº 008/2020 e seus anexos; 
 

b) Proposta da(s) Licitante(s); 
 

c) Ata de Julgamento. 
 

3. VIGÊNCIA 
 

3.1 A presente Ata vigorará a partir de 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura. 
 

4. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 

4.1. As quantidades constantes acima são meras estimativas de consumo, não ficando obrigada a 
Administração à aquisição total dos itens, tendo até 12 (doze) meses para adquirir a prestação dos serviços. 
 

4.2. As empresas vencedoras deverão prestar os serviços de acordo com as necessidades das Secretarias 
municipais. 
 

4.3. As empresas vencedoras deverão iniciar os serviços em até 02 (dois) dias após a emissão da Ordem de 
Fornecimento. 
 

4.4. O máximo de horas trabalhadas por dia deverá ser de 08 (oito) horas por operador, devendo atender a 
demanda da secretaria solicitante. 
 

4.5. A empresa deverá fornecer todos os equipamentos e ferramentas necessárias para execução do 
objeto. 
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4.6. A Secretaria solicitante fornecerá e arcará com os custos dos materiais de consumo. 
 

4.7. O objeto contratado deverá ser entregue a contratante pelo valor licitado, sendo proibida a cobrança 
de qualquer outra despesa que venha a interferir no valor licitado e aprovado. 
 
4.8. Todas as despesas referentes à entrega do objeto ao Município serão por conta do fornecedor, 
despesas essas previstas e/ou computadas na proposta. 
 

4.9. A não entrega do objeto conforme estabelecido nos itens acima ensejará a revogação da Ata de 
Registro de Preços e a aplicação das sanções legais previstas, depois de proporcionada a contraditória e 
ampla defesa. 
 

4.10. A licitante, adjudicada no objeto do presente edital, comprometer-se-á integralmente pela boa 
qualidade dos serviços que fornecer aplicando no que couber o Código de Defesa do Consumidor. 
 

5. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

5.1. O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a execução do objeto, acompanhada da Nota 
Fiscal/Fatura e um relatório assinado pelo operador e gestor do contrato especificando as horas 
trabalhadas, a qual será certificada pelo responsável da Secretaria e encaminhada à Contabilidade para que 
se proceda ao pagamento, de acordo com a ordem cronológica de pagamento. 
 

5.2. O Município de Iporã do Oeste não se responsabiliza pelo atraso dos pagamentos nos casos da 
empresa CONTRATADA não prestar os serviços de acordo com o solicitado, ou ainda não entregar a nota 
fiscal. 
 

5.3. A Administração Municipal reserva-se ao direito de devolução da nota fiscal/fatura não aprovada, e em 
hipótese alguma servirá de pretexto para que a licitante suspenda os serviços não prestados ao município e 
realize a cobrança financeira dos serviços que não tenham sido autorizada pelo responsável pela Secretaria. 
 

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

6.1. As despesas decorrentes deste edital correrão por conta dos recursos consignados no orçamento do 
Município de Iporã do Oeste/SC, por ação, programa, projeto atividade, fonte de recursos e elemento da 
despesa para este exercício e o exercício seguinte. 
 

7. RESPONSABILIDADES 
 

7.1. A fornecedora responde por todos os danos e prejuízos que, na execução das contratações, venha, 
direta ou indiretamente, a provocar ou causar para o Município ou a terceiros, independentemente da 
fiscalização exercida pelo Município. 
 

7.2. A empresa fornecedora é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução desta ata, nos termos do artigo 71 da Lei 8.666/93. 
 

7.3. As contribuições sociais e os danos contra terceiros são de responsabilidade da CONTRATADA. 
 

7.4. A empresa fornecedora é responsável também pela prestação dos serviços, cabendo-lhe verificar o 
atendimento das especificações, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros 
quaisquer tenham comprometido os mesmos, fora dos padrões exigidos. 
 

7.5. A empresa registrada autoriza o Município a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou 
prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente 
de qualquer procedimento judicial, assegurada a prévia defesa. 



18/06/2020 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 3174

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 458

 

 

 

8. OBRIGAÇÕES DAS EMPRESAS FORNECEDORAS 
 

8.1. Constituem obrigações das empresas fornecedoras: 
 

a) providenciar, no prazo máximo de 03 (três) dias, o saneamento de qualquer irregularidade constatada na 
prestação dos serviços; 
 

b) manter, durante a vigência da Ata, todas as exigências contidas no Edital de Licitação; 
 

c) Corrigir, reparar, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto em 
que se verificar vícios, defeitos ou incorreções, ou, ainda, que estarem em desacordo com as especificações 
exigidas. 
 

9. DA INEXECUÇÃO, CANCELAMENTO E ALT. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

9.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração: 
 

9.1.1. Automaticamente: 
 

- por decurso de prazo de vigência; 
 

- quando não restarem fornecedores registrados; 
 

- pela Administração Municipal, quando caracterizado o interesse público. 
 

9.2. A Ata de Registro de Preços poderá ainda ser cancelada de pleno direito: 
 

9.2.1. Pela autoridade administrativa competente, quando: 
 

- a empresa não cumprir com as obrigações dela constantes; 
 

- a empresa der causa para a rescisão administrativa da contratação decorrente deste instrumento de 
registro de preços, em alguma das hipóteses previstas no artigo 78 d, inciso I a XII, ou XVII da Lei Federal nº 
8.666/93 com as respectivas alterações posteriores; 
 

- em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da contratação decorrente deste instrumento 
de registro; 
 

- por razões de interesse públicas devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 
 

- o fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
 

- o fornecedor não comparece ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata 
de Registro de Preços; 
 

- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de 
Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes; 
 

- não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no 
mercado; 
 

9.2.2. Pela empresa quando: 
 

- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de 
mercado; 
 

9.2.2.1. A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada 
com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultado a Administração a aplicação das penalidades previstas em 
lei, caso não aceitas as razões do pedido. 
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10. PENALIDADES 
 

10.1. Se o licitante vencedor descumprir as condições desta Ata de Registro de Preços ficará sujeito às 
penalidades estabelecidas nas Leis nº 10.520/2002 e 8.666/93 e alterações posteriores. 
10.2. 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. 
 

10.3. Nos termos do artigo 87 da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste termo, a Prefeitura 
Municipal de Iporã do Oeste poderá aplicar à empresa vencedora as seguintes penalidades: 
 

a) Advertência; 
 

b) Multa de 10% (dez por centro) sobre o valor da proposta. 
 

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 
os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade. 
 

10.4. Nos termos do artigo 7º da Lei n. 10.520/2002, se o licitante, convocado dentro do prazo de validade 
de sua proposta, não celebrar contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para 
o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar 
na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito 
prévio de citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de 
até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
 

10.5. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no sistema 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 no contrato e das demais cominações legais. 
 

10.6. Nenhum pagamento será processado à proponente penalizada sem que antes este tenha pagado ou 
lhe seja relevada a multa imposta. 
 

11. DISPOSIÇÕES GERAIS 
11.1. A fornecedora não poderá subcontratar ou transferir a terceiros o objeto desta ata, salvo expressa 
autorização da Administração Municipal. 
11.2. Elegem as partes contratantes o Foro da cidade de Mondai/SC, para dirimir todas e quaisquer 
controvérsias oriundas desta Ata, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 
 

Iporã do Oeste/SC, 16 de Junho de 2020. 
 

LUCIO MALLMAN 
Prefeito Municipal  

Empresas Participantes: 
 
 
 

FABIANO PATRICIO BIDO 93832427953 FABIANO PATRICIO BIDO 
 

 

LEONARDO FRAPORTI 09435548962 
 

LEONARDO FRAPORTI 
 
 

EGIDIO KAISER 34747354972 EGIDIO KAISER 
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Ipuaçú

Prefeitura

3 ADTO CT PREF 132.2019
Publicação Nº 2526091

DATA DE ADITAMENTO 10/06/2020.
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PREF N. º 132 DE 06 DE SETEMBRO DE 2019.
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PREF Nº 132/2019 QUE CONTRATA EMPRESA PARA SEGURO DA FROTA MUNICIPAL- BENS 
MÓVEIS DO MUNICIPIO DE IPUAÇU-SC- PARA OS FINS QUE ESPECÍFICA -AUMENTO DE META.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE IPUAÇU.
CONTRATADA: GENTE SEGURADORA S.A, inscrita no CNPJ sob Nº 90.180.605/0001-02.
FUNDAMENTO LEGAL: Vincula-se o presente Contrato às normas previstas na Lei nº 8.666/93, e suas alterações e também Processo Lici-
tatório Pref. n.º 73/2019, Pregão Presencial Pref n.º 35/2019.
DO AUMENTO DE META: O objeto do presente Termo Aditivo consiste no aumento de meta do contrato original, sendo assim faz-se endosso 
ao seguro originalmente contratado, representando o montante de até R$ 828,48 (oitocentos e vinte e oito reais e quarenta e oito centavos) 
conforme proposta apresentada.
ITEM DADOS DO VEÍCULO COBERTURA DO SERVIÇO PRÊMIO R$

1 VEÍCULO:ESP/CAMINHÃO/BOMBEIROS M. BENZ/L 1519, PLACA: MDR8J10, CHAS-
SI:34501212607110, ANO E MODELO 1982, COR VERMELHA. Conforme previsto na proposta. R$ 613,29

2 VEÍCULO: CHEV/SPIN 18L AT PREMIER 7P/111CV, PLACA:RAB6G03, CHASSI 9BG-
JP7520LB183419, ANO E MODELO 2020, COR BRANCA. Conforme previsto na proposta. R$ 215,19

Total de R$ 828,48

CT PREF 83.2020
Publicação Nº 2527335

CONTRATO PREF Nº. 83 DE 10 DE JUNHO DE 2020.
CONTRATA EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE IPUAÇU.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IPUAÇU/SC.
CONTRATADA: SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SC, inscrita no CNPJ nº. 82.515.859/0001-06.
OBJETO: Constitui-se objeto deste instrumento a execução do PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE IPUAÇU na opção 
Basic, com 15 (Quinze) soluções, pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE, conforme características, objetivos e metodologia discutidos e 
apresentados na PROPOSTA COMERCIAL DO PROJETO (Anexo 1) e aprovado mediante TERMO DE ADESÃO (Anexo 2), de comum acordo 
entre as partes.
DO FUNDAMENTO LEGAL: tendo por base o Inciso XIII do artigo 24 da Lei Federal 8.666/93:
“Art. 24. É dispensável a licitação:

XIII - na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento 
institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-pro-
fissional e não tenha fins lucrativos; “

Considerando decreto presidencial n. º 9.412, de 18 de junho de 2018, o qual atualiza os limites de valores para cada modalidade de licita-
ção consoante publicação no Diário Oficial da União - Seção 1 - 19/6/2018, Página 17 (Publicação Original).

DO VALOR: O valor total de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais).
DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente contrato é da data de 10 de junho de 2020 até a data de 31 de dezembro de 
2020.

LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 080/2020.
Publicação Nº 2526746

LEI COMPLEMENTAR Nº 080
DE 17 DE JUNHO DE 2020.
DÁ NOVA REDAÇÃO AOS ARTIGOS 189 A 193 DA LEI COMPLEMENTAR N. 47/2014 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Prefeita do Município de Ipuaçu, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores votou, 
aprovou e na forma do artigo 91, III da Lei Orgânica fica sancionada a seguinte Lei:

Art. 1º Os artigos 189 a 193 da Lei Complementar n. 47, de 13 de novembro de 2014, que instituiu o Código Sanitário do Município, passam 
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a vigorar com a seguinte redação:

Art. 189. A defesa far-se-á por requerimento dirigido ao responsável pelo órgão de vigilância sanitária municipal, facultado instruir com 
documentos e outras provas que julgar pertinentes o recorrente.

Art. 190. Antes do julgamento da defesa a que se refere este artigo, a autoridade julgadora deve ouvir o responsável pela autuação, que 
tem o prazo de quinze (15) dias para se pronunciar a respeito.

Art. 191. Apresentada a defesa, o auto de infração será julgado em primeira instância administrativa pelo responsável do órgão de vigilância 
sanitária municipal, no prazo de até 15 (quinze) dias, emitindo parecer sobre a defesa, nos seguintes termos:

I - se acatar a defesa, tornará sem efeito a autuação, arquivando-a;
II - não acatando a defesa, comunicará sua decisão ao recorrente no prazo de até 05 (cinco) dias.

Art. 192. Da decisão de indeferimento do recurso administrativo nos termos do artigo anterior caberá pedido de reconsideração para a Junta 
Administrativa de Recurso de Vigilância Sanitária – JARVISA, segunda instância administrativa.

§ 1º A JARVISA será assim composta:
I – Secretário Municipal da Saúde, que exercerá a presidência;
II – 01 (um) servidor ocupante do cargo de provimento efetivo de Enfermeiro;
III – 01 (um) servidor ocupante do cargo de provimento efetivo de Farmacêutico;
IV – 01 (um) servidor ocupante do cargo de provimento efetivo de Médico Veterinário.

§ 2º As atribuições, competências e normas de funcionamento, bem como a designação dos respectivos servidores que comporão a JARVI-
SA serão previstos em Decreto do Poder Executivo Municipal.

§ 3º A JARVISA terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para julgar os pedidos de reconsideração.

Art. 193. A defesa interposta contra decisão não definitiva terá efeito suspensivo unicamente em relação ao pagamento da pena pecuniária, 
não impedindo a imediata exigibilidade do cumprimento das obrigações subsistentes.

Art. 2º Fica acrescido à Lei Complementar n. 47, de 13 de novembro de 2014, o artigo 197-A, com a seguinte redação:

Art. 197-A. Os servidores públicos municipais em atuação no setor de vigilância sanitária ficam impedidos de promover a execução de ser-
viços fora do âmbito de atuação do órgão.

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

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

Gabinete da Prefeita do Município de Ipuaçu–SC, em 17 de junho de 2020.
CLORI PEROZA
Prefeita de Ipuaçu

Esta Lei foi Registrada e Publicada em data supra.

PL PREF 40.2020 DL PREF 14.2020
Publicação Nº 2527334

EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO PREF N. 40/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO PREF N.14 /2020
A PREFEITA MUNICIPAL DE IPUAÇU, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO, para o conhecimento 
dos interessados, que fará realizar licitação conforme este edital.
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Constitui-se objeto deste instrumento a execução do PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE IPUAÇU na opção 
Basic, com 15 (Quinze) soluções, pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE, conforme características, objetivos e metodologia discutidos e 
apresentados na PROPOSTA COMERCIAL DO PROJETO (Anexo 1) e aprovado mediante TERMO DE ADESÃO (Anexo 2), de comum acordo 
entre as partes.
DO FUNDAMENTO LEGAL: tendo por base o Inciso XIII do artigo 24 da Lei Federal 8.666/93:
“Art. 24. É dispensável a licitação:

XIII - na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimen-
to institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação 
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ético-profissional e não tenha fins lucrativos; “

Considerando decreto presidencial n. º 9.412, de 18 de junho de 2018, o qual atualiza os limites de valores para cada modalidade de licita-
ção consoante publicação no Diário Oficial da União - Seção 1 - 19/6/2018, Página 17 (Publicação Original).
DA CONTRATADA: SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SC, inscrita no CNPJ nº. 82.515.859/0001-06.
DO VALOR: O valor total de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais).

PL PREF 42.2020 TP PREF 01/2020
Publicação Nº 2526843

EDITAL DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE IPUAÇU, Estado de Santa Catarina COMUNICA que estará recebendo proposta referente ao Processo Licitatório PREF 
n.42/2020, Tipo Tomada de Preços PREF n.01/2020, obras e serviços de engenharia (menor preço global).
Entrega de envelopes: Até às 09h00min de 06 de julho de 2020.
Data de abertura: A partir das 09h20min de 06 de julho de 2020.
Objeto: Constitui o objeto da presente licitação a seleção de propostas para a contratação de obra em regime de EMPREITADA GLOBAL, para 
a CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES na Rua Aristides Xavier dos Santos esquina com a Rua Neori Domingos Rabaioli, Bairro Cristo 
Rei no Município de Ipuaçu/SC, com área a ser construída de 746,53m², conforme previsto na Proposta n° 003874/2019, Convênio Plata-
forma Mais Brasil/Siconv n° 886721/2019 que entre si celebram a União Federal, por intermédio do Ministério da Cidadania e o Município de 
Ipuaçu, de acordo com condições estabelecidas neste edital e em seus anexos. Fundamento legal Federal Lei 8.666/1993, consolidada, suas 
alterações e legislação aplicável. A integra do Edital e demais documentos poderão ser obtidos junto a sede do município com a Comissão 
de Licitação do Município, sito á Rua Zanella n. 818, na cidade de Ipuaçu –SC, telefone (49) 34490045.
Ipuaçu - SC, em 17 de junho de 2020.
CLORI PEROZA
Prefeita Municipal

RESOLUÇÃO Nº 001 DE 08 DE JUNHO DE 2020. APROVA A ALTERAÇÃO NA FORMA DE ATENDIMENTO DO 
CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE IPUAÇU.

Publicação Nº 2526649

RESOLUÇÃO Nº 001
DE 08 DE JUNHO DE 2020.

APROVA A ALTERAÇÃO NA FORMA DE ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE IPUAÇU.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de Ipuaçu, no uso de suas atribuições estabelecidas na Lei Federal 
nº 8.069/1990, na Lei Municipal nº 0795, de 09 de abril de 2015 e por deliberação de Reunião Extraordinária realizada em 07 de junho de 
2020, por videoconferência, conforme Ata nº 004/2020;

RESOLVE:
Art. 1º Aprovar a alteração na forma de atendimento do Conselho Tutelar de Ipuaçu/SC, exclusivamente durante o período da Pandemia, 
conforme segue:

I- Conselheiros Indígenas atuarão somente no território da Terra Indígena Xapecó, desempenhando suas atividades junto ao local de aten-
dimento do PAIF, localizado na Aldeia Sede.

II- Conselheiros não indígenas atuarão nas demais áreas do Município, exceto na TI Xapecó, desempenhando as atividades na sede oficial 
do Conselho Tutelar.

Art. 2º Os atendimentos continuarão sendo prestados de forma contínua e ininterrupta, em qualquer dia e horário, inclusive noturno, feria-
dos e finais de semana, nos endereços acima mencionados ou através dos telefones de plantão.

Art. 3º A nova forma de atendimento do Conselho Tutelar deverá ser divulgada através de comunicado elaborado de forma clara e objetiva, 
fixado na sede do Conselho Tutelar, Secretarias Municipais e demais locais que considerarem pertinente, visando a ampla divulgação.

Art.3º Esta Resolução entre em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Ipuaçu-SC em 08 de junho de 2020.
LUCIANE CRISTINA MILESKY
Presidente CMDCA
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Ipumirim

Prefeitura

DECRETO Nº 2505 DE 17 DE JUNHO DE 2020.
Publicação Nº 2526622

DECRETO Nº 2505 de 17 de junho de 2020.
Aprova Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil – PLANCON.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IPUMIRIM, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo artigo 140, da Lei Orgânica do 
Município,

DECRETA:
Art.1º. Fica aprovado o Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil – PLANCON.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

VOLNEI ANTONIO SCHMIDT
Prefeito Municipal

RESOLUÇÃO CMDCA Nº. 02/2020
Publicação Nº 2526971

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA DE IPUMIRIM

RESOLUÇÃO CMDCA Nº. 02/2020
Dispõe sobre o Regimento Interno do Conselho Tutelar.

O Conselho Municipal Dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, no uso de suas atribuições em consonância com a Lei comple-
mentar nº. 179 de 04 de abril de 2019, em Reunião Ordinária realizada em 16 de junho de 2020:

RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar o Regimento Interno do Conselho Tutelar de acordo com Lei Complementar nº. 179 de 04 de abril de 2019.

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

Ipumirim/SC, 16 de junho de 2020.
Marisa Rossetto
Vice Presidente do CMDCA de Ipumirim

RESOLUÇÃO Nº 11 DE 17 DE JUNHO DE 2020/CMV
Publicação Nº 2526351

RESOLUÇÃO Nº 11 DE 17 DE JUNHO DE 2020
Institui Comissão Especial para análise de proposição que altera o Regimento Interno

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUMIRIM, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo 
com o Inciso II, do Art. 146 do Regimento Interno, faz saber a todos os habitantes do Município que Ele promulga a seguinte:

RESOLUÇÃO
Art. 1º Fica instituída Comissão Especial formada pelos Vereadores Almir Seghetto, Gilson Conte e Marineide Pick Pilatti, para analisar pro-
posição que altera dispositivo do Regimento Interno.
Parágrafo único. A Comissão será presidida pelo Vereador Almir Seghetto.

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

Ipumirim – SC, 17 de junho de 2020
Gilmar Cavalieri
Presidente

Registra-se e publica-se em
17 de junho de 2020.

Adriane Cagol Zanella
Auxiliar Administrativo
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Iraceminha

Prefeitura

EXTRATO DE CONTRATO 016/2020 - FMS
Publicação Nº 2526256

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRACEMINHA

EXTRATO CONTRATUAL

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contrato Nº..: 016/2020
Contratante..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRACEMINHA
Contratada...: EVELYN TAVARES GUARNIERI EIRELI
Valor ............ : 5.250,00 (cinco mil duzentos e cinq-enta reais)
Vigência ....... : Início: 15/06/2020 Término: 31/12/2020
Licitação ...... : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Recursos ..... : Dotação:
Objeto .......... : Contratação de empresa para prestação de serviços em Práticas Integrativas e Complementares (PCIS) em pilates, com disponibilidade de 
um profissional Fisioterapeuta para prestação dos serviços, para manutenção das atividades da ESF, sendo que os atendimentos serão prestados na sede 
da empresa contratada, devendo possuir disponibilidade de local para atendimento no Município de Iraceminha.
Iraceminha, 17 de Junho de 2020
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

PORTARIA N° 121/2020, 15 DE JUNHO DE 2020.
Publicação Nº 2526321

PORTARIA N° 121/2020, 15 DE JUNHO DE 2020.
Nomeia Servidor Público Municipal para ingresso no Quadro de Carreira da Administração Direta Municipal através de Concurso Público e 
dá outras providências.

JEAN CARLOS NYLAND, PREFEITO MUNICIPAL DE IRACEMINHA, ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições legais conferi-
das pelo art. 99 da Lei Orgânica Municipal de 05 de Julho de 1990 e o que determinam os Artigos 12 a 21 da Lei Complementar Municipal 
n° 42/2003 de 14 de Julho de 2009 – Lei Complementar Municipal Nº 086/2018 de 17 de Dezembro de 2018 e Estatuto dos Servidores 
Públicos. – Plano de Cargos e Salários dos Servidores Municipais, e de acordo com as normas contidas no Edital de Concurso Público nº 
01/2016 de 08 de Janeiro de 2016.
RESOLVE

Art.1° - NOMEAR, para ingresso no Quadro de Carreira da Administração Pública Municipal, de acordo com a aprovação e classificação obtida 
em Concurso Público, a Sra. MARISETE VERONICA TATTO, para ocupar o cargo de PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura e Esportes, com carga horária de 20 horas semanais, com vencimentos constantes no Quadro de Cargos e 
Salários anexo a Lei Complementar Municipal n° 086/2018 de 17 de Dezembro de 2018. A PARTIR DESTA DATA.
Art. 2° - Esta portaria passa a vigorar na data de sua publicação

Iraceminha, 15 de Junho de 2020.
JEAN CARLOS NYLAND
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em data supra.

PORTARIA N° 122/2020, 15 DE JUNHO DE 2020.
Publicação Nº 2526322

PORTARIA N° 122/2020, 15 DE JUNHO DE 2020.
Nomeia Servidor Público Municipal para ingresso no Quadro de Carreira da Administração Direta Municipal através de Concurso Público e 
dá outras providências.

JEAN CARLOS NYLAND, PREFEITO MUNICIPAL DE IRACEMINHA, ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições legais conferi-
das pelo art. 99 da Lei Orgânica Municipal de 05 de Julho de 1990 e o que determinam os Artigos 12 a 21 da Lei Complementar Municipal 
n° 42/2003 de 14 de Julho de 2009 – Lei Complementar Municipal Nº 086/2018 de 17 de Dezembro de 2018 e Estatuto dos Servidores 
Públicos. – Plano de Cargos e Salários dos Servidores Municipais, e de acordo com as normas contidas no Edital de Concurso Público nº 
01/2016 de 08 de Janeiro de 2016.
RESOLVE
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Art.1° - NOMEAR, para ingresso no Quadro de Carreira da Administração Pública Municipal, de acordo com a aprovação e classificação 
obtida em Concurso Público, a Sra. CLECI VALCARENGHI, para ocupar o cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura e Esportes, com carga horária de 20 horas semanais, com vencimentos constantes no Quadro de Cargos e 
Salários anexo a Lei Complementar Municipal n° 086/2018 de 17 de Dezembro de 2018. A PARTIR DESTA DATA.
Art. 2° - Esta portaria passa a vigorar na data de sua publicação

Iraceminha, 15 de Junho de 2020.
JEAN CARLOS NYLAND
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em data supra.

PORTARIA N° 123/2020, 15 DE JUNHO DE 2020.
Publicação Nº 2526323

PORTARIA N° 123/2020, 15 DE JUNHO DE 2020.
Nomeia Servidor Público Municipal para ingresso no Quadro de Carreira da Administração Direta Municipal através de Concurso Público e 
dá outras providências.

JEAN CARLOS NYLAND, PREFEITO MUNICIPAL DE IRACEMINHA, ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições legais conferi-
das pelo art. 99 da Lei Orgânica Municipal de 05 de Julho de 1990 e o que determinam os Artigos 12 a 21 da Lei Complementar Municipal 
n° 42/2003 de 14 de Julho de 2009 – Lei Complementar Municipal Nº 086/2018 de 17 de Dezembro de 2018 e Estatuto dos Servidores 
Públicos. – Plano de Cargos e Salários dos Servidores Municipais, e de acordo com as normas contidas no Edital de Concurso Público nº 
01/2016 de 08 de Janeiro de 2016.
RESOLVE

Art.1° - NOMEAR, para ingresso no Quadro de Carreira da Administração Pública Municipal, de acordo com a aprovação e classificação ob-
tida em Concurso Público, a Sra. DIEGO ANDRÉ RAUBER, para ocupar o cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura e Esportes, com carga horária de 20 horas semanais, com vencimentos constantes no Quadro de Cargos e 
Salários anexo a Lei Complementar Municipal n° 086/2018 de 17 de Dezembro de 2018. A PARTIR DESTA DATA.
Art. 2° - Esta portaria passa a vigorar na data de sua publicação

Iraceminha, 15 de Junho de 2020.
JEAN CARLOS NYLAND
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em data supra.

PORTARIA N° 124/2020, 17 DE JUNHO DE 2020.
Publicação Nº 2526324

PORTARIA N° 124/2020, 17 DE JUNHO DE 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IRACEMINHA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 99 da Lei Or-
gânica Municipal de 05 de Julho de 1990 e o que determina a Lei Complementar Municipal Nº 086/2018 de 17 de Dezembro de 2018 e 
Estatuto dos Servidores Públicos.

RESOLVE
Art. 1° - EXONERAR, a Sra. ANDRIELI TEISI PROBST, contratada em Caráter Temporário (ACT) conforme classificação do Teste Seletivo 
001/2019, para atuar como PROFESSOR DE SÉRIES INICIAS, 20 horas, no atendimento domiciliar, com lotação na Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura e Esportes, a partir desta data, devido encerramento da licença maternidade e estabilidade provisória.
Art. 2º - Esta portaria passa a vigorar na data de sua publicação.

Iraceminha/SC, 17 de Junho de 2020.
JEAN CARLOS NYLAND
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em data supra.

PORTARIA N° 125/2020, 17 DE JUNHO DE 2020.
Publicação Nº 2526329

PORTARIA N° 125/2020, 17 DE JUNHO DE 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IRACEMINHA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 99 da Lei Or-
gânica Municipal de 05 de Julho de 1990 e o que determina a Lei Complementar Municipal Nº 086/2018 de 17 de Dezembro de 2018 e 
Estatuto dos Servidores Públicos.
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RESOLVE
Art. 1° - EXONERAR, a Sra. PRISCILA DA SILVA OLIVEIRA, contratada em caráter temporário emergencial (ACT) de excepcional interesse 
público, para atuar como PROFESSOR DE SÉRIES INICIAS, 20 horas, no atendimento domiciliar, com lotação na Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura e Esportes, a partir desta data.
Art. 2º - Esta portaria passa a vigorar na data de sua publicação.

Iraceminha/SC, 17 de Junho de 2020.
JEAN CARLOS NYLAND
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em data supra.
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Irani

Prefeitura

PORTARIA Nº 428 DE 25 DE MAIO DE 2020
Publicação Nº 2526652

PORTARIA Nº. 428/2020.
“PRORROGA PRAZO DA CONTRATAÇAO DE PROFESSOR POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE 
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

MARGARIDA GAZONI ZANRO, Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Irani, Estado de Santa Catarina, no uso de suas 
atribuições legais e nos termos do Decreto nº 148, de 12 de novembro de 2019, combinado com a Lei Complementar nº 029, de 27 de abril 
de 2007 e suas alterações e com as disposições do Edital de Processo Seletivo nº 001/2019;

CONSIDERANDO que a titular do cargo Dircema Lúcia Piffer Bertoldi, portadora do CPF nº 563.581.809-91, matrícula nº 714, ocupante do 
cargo de provimento efetivo de Professora na área de Educação Infantil, encontra-se afastada em virtude da concessão de licença para 
tratamento de saúde;

RESOLVE:
Art. 1º- PRORROGAR o prazo da contratação da servidora Marines Pereira Bueno, brasileira, casada, portadora do RG nº 2.690.740-2 e CPF 
nº 743.569.259-04, em caráter temporário, no cargo de Professora na área de Educação Infantil, atuando na Escola Básica Municipal Sebas-
tião Rodrigues de Souza, carga horária de 20 horas semanais e vencimentos previstos no Anexo III- Tabela de Vencimentos dos Membros 
do Magistério Público Municipal, Função: Professor, Categoria: Nível Superior, Nível “BASE” da Lei Complementar nº 001/98 de 29/12/98, no 
período de 15 de abril de 2020 a 12 de agosto 2020, aplicando-se no que couber a Lei Complementar nº 030, de 27 de abril de 2007, que 
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, da Administração Direta e Indireta e dá Outras Providências.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 15 de abril de 2020.

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

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.
Município de Irani, SC, 25 de maio de 2020.
MARGARIDA GAZONI ZENARO
Secretária Mun. de Educação, Cultura e Esportes.

PORTARIA Nº 429 DE 25 DE MAIO DE 2020
Publicação Nº 2526655

PORTARIA Nº. 429/2020.
“CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE À SERVIDORA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

MARGARIDA GAZONI ZENARO, Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes, do Município de Irani, Estado de Santa Catarina, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e, em conformidade com o Art. 95, da Lei Complementar nº 030, de 27 de abril de 2007 
e Lei Complementar nº 043, de 20 de maio de 2009;

RESOLVE:
Art. 1º- Conceder licença maternidade à servidora Loeri Rossetti, brasileira, casada, portadora do RG nº 4.615.719 e CPF nº 047.511.009-98, 
ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente de Copa e Limpeza, atuando na Escola Sebastião Rodrigues de Souza, carga horária de 
40 horas semanais, matrícula nº 4505, nomeada através da Portaria nº 224/2018 de 19/03/2018, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 04 de março de 2020.

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

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Município de Irani, SC, 25 de maio de 2020.
MARGARIDA GAZONI ZENARO
Secretária Mun. de Educação, Cultura e Esportes.
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PORTARIA Nº 430 DE 25 DE MAIO DE 2020
Publicação Nº 2526660

PORTARIA Nº. 430/2020.
“REVOGA PORTARIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

SIVIO ANTONIO LEMOS DAS NEVES, Prefeito Municipal de Irani, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e competências 
definidas na Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:
Art. 1º - Revogar a Portaria nº 413/2020 de 11 de maio de 2020, que concedeu licença prêmio por assiduidade, desempenho e eficiência, 
ao servidor Elizeu Carlos Maziero, brasileiro, casado, portador do CPF nº 753.915.899-91, matrícula nº 2440, ocupante do cargo de provi-
mento efetivo de Operador de Máquinas Rodoviárias, carga horária de 40 horas semanais, atuando na Secretaria Municipal de Transportes, 
Obras e Urbanismo.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Irani/ SC, 25 de maio de 2020.
SIVIO ANTONIO LEMOS DAS NEVES
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 431 DE 25 DE MAIO DE 2020
Publicação Nº 2526662

PORTARIA Nº 431/2020.
“CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

DILCE SALETE ZENARO, Secretária Municipal de Saúde do Município de Irani, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu 
cargo e, em conformidade com o Decreto nº 148, de 12 de novembro de 2019 e com o Art. 85 e 86, da Lei Complementar nº. 030, de 27 
de abril de 2007;

RESOLVE:
CONSIDERANDO o atestado médico subscrito pela Dra. Juliane de Souza Xaxa, CRM/SC 26899, expedido em 22 de abril de 2020;

RESOLVE:
Art. 1º- Conceder licença para tratamento de saúde à servidora Cleide Wilhner de Morais, casada, portadora do RG nº 2.693.936 e do CPF 
nº 790.071.639-49, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo (designada Diretor de Saúde), matrícula nº 517, 
atuando na Secretaria Municipal de Saúde, no período de 22 a 28 de abril de 2020.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 22 de abril de 2020.

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

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

Município de Irani, SC, 25 de maio de 2020.
DILCE SALETE ZENARO
Secretária Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 432 DE 25 DE MAIO DE 2020
Publicação Nº 2526666

PORTARIA Nº 432/2020.
“CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

DILCE SALETE ZENARO, Secretária Municipal de Saúde do Município de Irani, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu 
cargo e, em conformidade com o Decreto nº 148, de 12 de novembro de 2019 e com o Art. 85 e 86, da Lei Complementar nº. 030, de 27 
de abril de 2007;

RESOLVE:
CONSIDERANDO o atestado médico subscrito pela Dra. Anne Coroline de Oliveira, expedido em 24 de abril de 2020;

RESOLVE:
Art. 1º- Conceder licença para tratamento de saúde à servidora Dilma Machado de Aguiar, casada, portadora do RG nº 2.132.529 e do CPF 
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nº 605.182.439-15, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente de Copa e Limpeza, matrícula nº 1944, atuando na Secretaria 
Municipal de Saúde, no período de 24 de abril de 2020 a 07 de maio de 2020.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 24 de abril de 2020.

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

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

Município de Irani, SC, 25 de maio de 2020.
DILCE SALETE ZENARO
Secretária Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 433 DE 25 DE MAIO DE 2020
Publicação Nº 2526669

PORTARIA Nº 433/2020.
“CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

DILCE SALETE ZENARO, Secretária Municipal de Saúde do Município de Irani, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu 
cargo e, em conformidade com o Decreto nº 148, de 12 de novembro de 2019 e com o Art. 85 e 86, da Lei Complementar nº. 030, de 27 
de abril de 2007;

RESOLVE:

CONSIDERANDO o atestado médico subscrito pela Dra. Juliana de Souza Xaxa, expedido em 24 de abril de 2020;

RESOLVE:
Art. 1º- Conceder licença para tratamento de saúde à servidora Juliana Cardoso Paz, casada, portadora do RG nº 5.896.999 e do CPF nº 
079.765.709-60, ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnico de Enfermagem, matrícula nº 2258, atuando na Secretaria Municipal 
de Saúde, no período de 24 a 28 de abril de 2020.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 24 de abril de 2020.

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

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

Município de Irani, SC, 25 de maio de 2020.
DILCE SALETE ZENARO
Secretária Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 434 DE 25 DE MAIO DE 2020
Publicação Nº 2526683

PORTARIA Nº 434/2020.
“CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

DILCE SALETE ZENARO, Secretária Municipal de Saúde do Município de Irani, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu 
cargo e, em conformidade com o Decreto nº 148, de 12 de novembro de 2019 e com o Art. 85 e 86, da Lei Complementar nº. 030, de 27 
de abril de 2007;

RESOLVE:
CONSIDERANDO o atestado médico subscrito pelo Dr. Cristiano Abel Panazolo, expedido em 27 de abril de 2020;

RESOLVE:
Art. 1º- Conceder licença para tratamento de saúde à servidora Denilce Aparecida de Mello, casada, portadora do RG nº 3.955.382 e do CPF 
nº 024.113.909-04, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente de Copa e Limpeza, matrícula nº 4323, atuando temporariamente 
na Secretaria Municipal de Saúde, no período de 27 de abril de 2020 a 10 de maio de 2020.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 27 de abril de 2020.

Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
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Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Município de Irani, SC, 27 de abril de 2020.
DILCE SALETE ZENARO
Secretária Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 435 DE 25 DE MAIO DE 2020
Publicação Nº 2526685

PORTARIA Nº 435/2020.
“CONCEDE FÉRIAS ANTECIPADAS A SERVIDORA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

DILCE SALETE ZENARO, Secretária Municipal de Saúde do Município de Irani, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu 
cargo e, em conformidade com o Decreto nº 148, de 12 de novembro de 2019 e com o Art. 78 e 80, da Lei Complementar nº. 030, de 27 
de abril de 2007;

RESOLVE:
Art. 1º- Conceder férias antecipadas à servidora Cristiane Aparecida Pereira, brasileira, solteira, portadora do RG nº 4.418.438 e do CPF nº 
005.972.119-73, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo, matrícula º 2240, atuando na Secretaria Municipal de 
Saúde, referente ao período aquisitivo de 01 de dezembro de 2019 a 30 de novembro de 2020, para serem gozadas no período de 04 de 
maio de 2020 a 02 de junho de 2020.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 04 de maio de 2020.

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

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Município de Irani, SC, 25 de maio de 2020.
DILCE SALETE ZENARO
Secretária Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 436 DE 25 DE MAIO DE 2020
Publicação Nº 2526692

PORTARIA Nº 436/2020.

“CONCEDE FÉRIAS A SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

DILCE SALETE ZENARO, Secretária Municipal de Saúde do Município de Irani, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo 
e, em conformidade com o Decreto nº 148, de 12 de novembro de 2019 e com o Art. 80, Parágrafo Único da Lei Complementar nº. 030, 
de 27 de abril de 2007;

RESOLVE:
Art. 1º- Conceder férias ao servidor Leandro Antonio Pelizzaro, brasileiro, casado, portador do RG nº 5.359.144 e do CPF nº 068.444.519-
03, ocupante do cargo provimento efetivo de Vigia, matrícula nº 2227, atuando na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período 
aquisitivo de 02 de outubro de 2018 a 01 de outubro de 2019, para serem gozadas em três etapas, de períodos de 10(dez) dias cada um, 
gozo da segunda etapa no período de 06 a 15 de maio de 2020, gozo da última parcela em comum acordo com a administração pública.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 06 de maio de 2020.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Município de Irani, SC, 25 de maio de 2020.
DILCE SALETE ZENARO
Secretária Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 437 DE 25 DE MAIO DE 2020
Publicação Nº 2526701

PORTARIA Nº 437/2020.
“CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

DILCE SALETE ZENARO, Secretária Municipal de Saúde do Município de Irani, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu 
cargo e, em conformidade com o Decreto nº 148, de 12 de novembro de 2019 e com o Art. 85 e 86, da Lei Complementar nº. 030, de 27 
de abril de 2007;
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RESOLVE:
CONSIDERANDO o atestado médico subscrito pela Dra. Juliana de Souza Xaxa, expedido em 08 de maio de 2020;

RESOLVE:
Art. 1º- Conceder licença para tratamento de saúde à servidora Rubia Magnabosco, casada, portadora do RG nº 3.184.758-7 e do CPF nº 
022.088.039-57, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo (designada Gerente de Administração Operacional), 
matrícula nº 1941, atuando na Secretaria Municipal de Saúde, no período de 08 de maio de 2020 a 15 de maio de 2020.
Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 08 de maio de 2020.

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

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

Município de Irani, SC, 25 de maio de 2020.
DILCE SALETE ZENARO
Secretária Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 438 DE 25 DE MAIO DE 2020
Publicação Nº 2526705

PORTARIA Nº 438/2020.
“CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

DILCE SALETE ZENARO, Secretária Municipal de Saúde do Município de Irani, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu 
cargo e, em conformidade com o Decreto nº 148, de 12 de novembro de 2019 e com o Art. 85 e 86, da Lei Complementar nº. 030, de 27 
de abril de 2007;

RESOLVE:
CONSIDERANDO o atestado médico subscrito pela Dra. Anne Coroline de Oliveira, expedido em 12 de maio de 2020;

RESOLVE:
Art. 1º- Conceder licença para tratamento de saúde à servidora Dilma Machado de Aguiar, casada, portadora do RG nº 2.132.529 e do CPF 
nº 605.182.439-15, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente de Copa e Limpeza, matrícula nº 1944, atuando na Secretaria 
Municipal de Saúde, no período de 12 a 15 de maio de 2020.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 12 de maio de 2020.

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

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Município de Irani, SC, 25 de maio de 2020.
DILCE SALETE ZENARO
Secretária Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 439 DE 25 DE MAIO DE 2020
Publicação Nº 2526708

PORTARIA Nº 439/2020.
“CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

DILCE SALETE ZENARO, Secretária Municipal de Saúde do Município de Irani, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu 
cargo e, em conformidade com o Decreto nº 148, de 12 de novembro de 2019 e com o Art. 85 e 86, da Lei Complementar nº. 030, de 27 
de abril de 2007;

RESOLVE:
CONSIDERANDO o atestado médico subscrito pelo Dr. Rafael Arruda Alves, expedido em 12 de maio de 2020;

RESOLVE:
Art. 1º- Conceder licença para tratamento de saúde à servidora Leticia Farina Puntel, solteira, portadora do RG nº 5.237.722 e do CPF nº 
063.104.459-01, ocupante do cargo de provimento em caráter temporário de Enfermeira (Plantonista), matrícula nº 2330, atuando no 
Pronto Atendimento da Unidade Sanitária João Gilberto Medeiros dos Santos, no período de 12 a 16 de maio de 2020.
Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 12 de maio de 2020.

Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
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Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Município de Irani, SC, 25 de maio de 2020.
DILCE SALETE ZENARO
Secretária Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 440 DE 25 DE MAIO DE 2020
Publicação Nº 2526709

PORTARIA Nº 440/2020.
“CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

DILCE SALETE ZENARO, Secretária Municipal de Saúde do Município de Irani, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu 
cargo e, em conformidade com o Decreto nº 148, de 12 de novembro de 2019 e com o Art. 85 e 86, da Lei Complementar nº. 030, de 27 
de abril de 2007;

RESOLVE:
CONSIDERANDO o atestado médico subscrito pelo Dr. Cristiano A. Panazolo, expedido em 12 de maio de 2020;

RESOLVE:
Art. 1º- Conceder licença para tratamento de saúde à servidora Kamila Maria Cavali, solteira, portadora do RG nº 7.069.368 e do CPF nº 
108.134.019-33, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente Comunitário de Saúde, matrícula nº 2338, atuando na Secretaria 
Municipal de Saúde, no período de 12 a 19 de maio de 2020.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 12 de maio de 2020.

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

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

Município de Irani, SC, 25 de maio de 2020.
DILCE SALETE ZENARO
Secretária Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 441 DE 25 DE MAIO DE 2020
Publicação Nº 2526713

PORTARIA Nº 441/2020.

“CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

DILCE SALETE ZENARO, Secretária Municipal de Saúde do Município de Irani, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu 
cargo e, em conformidade com o Decreto nº 148, de 12 de novembro de 2019 e com o Art. 85 e 86, da Lei Complementar nº. 030, de 27 
de abril de 2007;

RESOLVE:
CONSIDERANDO o atestado médico subscrito pelo Dr. Cristiano A. Panazolo, expedido em 13 de maio de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º- Conceder licença para tratamento de saúde à servidora Marieli Zenaro, solteira, portadora do RG nº 5.565.467 e do CPF nº 
086.702.109-83, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente Comunitário de Saúde, matrícula nº 2306, atuando na Secretaria 
Municipal de Saúde, no período de 13 a 19 de maio de 2020.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 13 de maio de 2020.

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

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

Município de Irani, SC, 25 de maio de 2020.
DILCE SALETE ZENARO
Secretária Municipal de Saúde
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PORTARIA Nº 442 DE 25 DE MAIO DE 2020
Publicação Nº 2526728

PORTARIA Nº 442/2020.
“CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

DILCE SALETE ZENARO, Secretária Municipal de Saúde do Município de Irani, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu 
cargo e, em conformidade com o Decreto nº 148, de 12 de novembro de 2019 e com o Art. 85 e 86, da Lei Complementar nº. 030, de 27 
de abril de 2007;

RESOLVE:
CONSIDERANDO o atestado médico subscrito pela Dra. Anne Coroline de Oliveira, expedido em 15 de maio de 2020;

RESOLVE:
Art. 1º- Conceder licença para tratamento de saúde à servidora Dilma Machado de Aguiar, casada, portadora do RG nº 2.132.529 e do CPF 
nº 605.182.439-15, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente de Copa e Limpeza, matrícula nº 1944, atuando na Secretaria 
Municipal de Saúde, no período de 15 a 21 de maio de 2020.
Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 15 de maio de 2020.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Município de Irani, SC, 25 de maio de 2020.
DILCE SALETE ZENARO
Secretária Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 443 DE 25 DE MAIO DE 2020
Publicação Nº 2526732

PORTARIA Nº 443/2020.
“CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

DILCE SALETE ZENARO, Secretária Municipal de Saúde, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e, em conformidade 
com o Decreto nº 148, de 12 de novembro de 2019 e com o Art. 80, Parágrafo Único da Lei Complementar nº. 030, de 27 de abril de 2007;

RESOLVE:
Art. 1º- Conceder férias regulamentares a servidora Stefani Peche Fabri, brasileira, solteira, portadora do RG nº 5.565.955 e do CPF nº 
090.326.989-90, ocupante do cargo de provimento em comissão de Gerente de Atenção Básica, matrícula nº 2246, atuando na Secretaria 
Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 02 de janeiro de 2019 a 01 de janeiro de 2020, para serem gozadas em três etapas, 
de períodos de 10 (dez) dias cada uma, gozo da segunda etapa nos dias 08 de maio (dia todo), 11 de maio (período vespertino), de 12 
a 19 de maio (dia todo) e 20 de maio de 2020 (período matutino), gozo da última etapa em comum acordo com a administração pública 
municipal.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 08 de maio de 2020.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Município de Irani, SC, 25 de maio de 2020.
DILCE SALETE ZENARO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 444 DE 25 DE MAIO DE 2020
Publicação Nº 2526742

PORTARIA Nº 444/2020.
“CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

DILCE SALETE ZENARO, Secretária Municipal de Saúde do Município de Irani, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu 
cargo e, em conformidade com o Decreto nº 148, de 12 de novembro de 2019 e com o Art. 85 e 86, da Lei Complementar nº. 030, de 27 
de abril de 2007;

RESOLVE:
CONSIDERANDO o atestado médico subscrito pela Dra. Anne Coroline de Oliveira, expedido em 05 de maio de 2020;

RESOLVE:
Art. 1º- Conceder licença para tratamento de saúde à servidora Juliana Vieira, solteira, portadora do RG nº 4.621.996 e do CPF nº 
009.234.189-62, ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnico em Enfermagem, matrícula nº 2028, atuando na Secretaria Municipal 
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de Saúde, no período de 05 a 24 de maio de 2020.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 05 de maio de 2020.

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

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Município de Irani, SC, 25 de maio de 2020.
DILCE SALETE ZENARO
Secretária Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 445 DE 25 DE MAIO DE 2020
Publicação Nº 2526745

PORTARIA Nº 445/2020.
“CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

DILCE SALETE ZENARO, Secretária Municipal de Saúde do Município de Irani, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu 
cargo e, em conformidade com o Decreto nº 148, de 12 de novembro de 2019 e com o Art. 85 e 86, da Lei Complementar nº. 030, de 27 
de abril de 2007;

RESOLVE:
CONSIDERANDO o atestado médico subscrito pelo Dr. Emiliano Fuchs dos Santos, CRM/SC 22529, expedido em 18 de maio de 2020;

RESOLVE:
Art. 1º- Conceder licença para tratamento de saúde à servidora Claides Maria Deponti Martinazzo, casada, portadora do RG nº 6.853.181-
0 e do CPF nº 000.354.549-03, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente de Copa e Limpeza, matrícula nº 2268, atuando na 
Secretaria Municipal de Saúde, no período de 18 a 23 de maio de 2020.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 18 de maio de 2020.

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

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Município de Irani, SC, 25 de maio de 2020.
DILCE SALETE ZENARO
Secretária Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 446 DE 25 DE MAIO DE 2020
Publicação Nº 2526747

PORTARIA Nº 446/2020.
“CONCEDE FÉRIAS A SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

DILCE SALETE ZENARO, Secretária Municipal de Saúde do Município de Irani, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo 
e, em conformidade com o Decreto nº 148, de 12 de novembro de 2019 e com o Art. 80, Parágrafo Único da Lei Complementar nº. 030, 
de 27 de abril de 2007;

RESOLVE:
Art. 1º- Conceder férias regulamentares ao servidor Amarildo Lucas Luvison, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 4.756.560 e do CPF nº 
081.246.549-05, ocupante do cargo de provimento efetivo de Odontólogo, matrícula nº 2287, atuando na Secretaria Municipal de Saúde, 
referente ao período aquisitivo de 26 de novembro de 2018 a 25 de novembro de 2019, para serem gozadas em três etapas, de períodos 
de 10 (dez) dias cada uma, gozo da segunda etapa no período de 18 a 27 de maio de 2020, gozo da última parcela em comum acordo a 
administração pública.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 18 de maio de 2020.

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

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Município de Irani, SC, 25 de maio de 2020.
DILCE SALETE ZENARO
Secretária Municipal de Saúde
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PORTARIA Nº 447 DE 25 DE MAIO DE 2020
Publicação Nº 2526752

PORTARIA Nº 447/2020.
“CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

DILCE SALETE ZENARO, Secretária Municipal de Saúde do Município de Irani, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu 
cargo e, em conformidade com o Decreto nº 148, de 12 de novembro de 2019 e com o Art. 85 e 86, da Lei Complementar nº. 030, de 27 
de abril de 2007;

RESOLVE:
CONSIDERANDO o atestado médico subscrito pelo Dr. Iury Souza Cardoso, CRM/SC 23351, expedido em 19 de maio de 2020;

RESOLVE:
Art. 1º- Conceder licença para tratamento de saúde ao servidor Cleito Ferrasso, solteiro, portador do RG nº 4.692.346 e do CPF nº 
080.563.419-35, ocupante do cargo de provimento efetivo de Vigia, matrícula nº 2226, atuando na Secretaria Municipal de Saúde, no perí-
odo de 19 de maio de 2020 a 1ª de junho de 2020.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 19 de maio de 2020.

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

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

Município de Irani, SC, 25 de maio de 2020.
DILCE SALETE ZENARO
Secretária Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 448 DE 25 DE MAIO DE 2020
Publicação Nº 2526755

PORTARIA Nº 448/2020.
“CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

DILCE SALETE ZENARO, Secretária Municipal de Saúde do Município de Irani, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu 
cargo e, em conformidade com o Decreto nº 148, de 12 de novembro de 2019 e com o Art. 85 e 86, da Lei Complementar nº. 030, de 27 
de abril de 2007;

RESOLVE:
CONSIDERANDO o atestado médico subscrito pela Dra. Anne Caroline de Oliveira, RMS/SC 4200719, expedido em 20 de maio de 2020;

RESOLVE:
Art. 1º- Conceder licença para tratamento de saúde à servidora Ana Aparecida Oro, solteira, portadora do RG nº 4.336.815-8 e do CPF nº 
044.015.259-30, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente de Copa e Limpeza, matrícula nº 2216, atuando na Secretaria Muni-
cipal de Saúde, no período de 20 a 24 de maio de 2020.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 20 de maio de 2020.

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

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Município de Irani, SC, 25 de maio de 2020.
DILCE SALETE ZENARO
Secretária Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 449 DE 25 DE MAIO DE 2020
Publicação Nº 2526758

PORTARIA Nº 449/2020.
“CONCEDE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE, DESEMPENHO E EFICIÊNCIA A SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

MARGARIDA GAZONI ZENARO, Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes, do Município de Irani, Estado de Santa Catarina, no 
uso de suas atribuições e em conformidade com o Decreto nº 148, de 12 de novembro de 2019 e com a Lei Complementar nº. 030, de 27 
de abril de 2007;

CONSIDERANDO o Artigo 105 da Lei Complementar nº 30 de 27 de abril de 2007, “Após cada q-inq-ênio de efetivo e ininterrupto exercício, 
o servidor estável terá direito a 30(trinta) dias de licença a título de prêmio por assiduidade, desempenho e eficiência”;
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RESOLVE:
Art. 1º- Conceder licença prêmio por assiduidade, desempenho e eficiência ao servidor Elizeu Zimmer, brasileiro, solteiro, portador do CPF 
nº 753.917.839-68, ocupante do cargo de provimento efetivo de Motorista, matrícula nº 795, carga horária de 40 horas semanais, referente 
ao período aquisitivo de 02 de novembro de 2009 a 31 de outubro de 2014, para serem gozadas no período de 25 de maio de 2020 a 23 
de junho de 2020.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Município de Irani, SC, 25 de maio de 2020.
MARGARIDA GAZONI ZENARO
Secretária Mun. de Educação, Cultura e Esportes.

PORTARIA Nº 450 DE 25 DE MAIO DE 2020
Publicação Nº 2526763

PORTARIA Nº 450/2020.
“CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

DILCE SALETE ZENARO, Secretária Municipal de Saúde do Município de Irani, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo 
e, em conformidade com o Decreto nº 148, de 12 de novembro de 2019 e com o Art. 80, Parágrafo Único da Lei Complementar nº. 030, 
de 27 de abril de 2007;

RESOLVE:
Art. 1º- Conceder férias regulamentares a servidora Rubia Magnabosco, brasileira, casada, portadora do RG nº 3.184.758-7 e do CPF nº 
022.088.039-57, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo (designada para o cargo de Gerente de Administração 
Operacional), matrícula nº 1941, atuando na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 16 de novembro de 2018 a 
15 de novembro de 2019, para serem gozadas em três etapas, de períodos de 10 (dez) dias cada um, gozo da segunda etapa no período 
de 25 de maio de 2020 a 03 de junho de 2020, gozo da última etapa em comum acordo com a administração pública.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Município de Irani, SC, 25 de maio de 2020.
DILCE SALETE ZENARO
Secretária Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 451 DE 25 DE MAIO DE 2020
Publicação Nº 2526765

PORTARIA Nº. 451/2020.
“EXONERA SERVIDORA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

SIVIO ANTONIO LEMOS DAS NEVES, Prefeito Municipal de Irani, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e em con-
formidade com a Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar a servidora Sayonara Tedesco, brasileira, solteira, portadora do RG nº 6.700.457 e CPF nº 097.674.099-04, ocupante do 
cargo em caráter temporário de Professor (Segundo Professor), atuando na Escola Básica Municipal Sebastião Rodrigues de Souza, com 
carga horária de 20 horas semanais, matrícula nº 4819, contratada através da Portaria nº 411/2019.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 28 de abril de 2020.

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

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito, Irani/SC, 25 de maio de 2020.
SIVIO ANTONIO LEMOS DAS NEVES
Prefeito Municipal de Irani

MARGARIDA GAZONI ZENARO
Secretária Mun. de Educação, Cultura e Esportes.
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PORTARIA Nº 452 DE 29 DE MAIO DE 2020
Publicação Nº 2526766

PORTARIA Nº. 452/2020.
“EXONERA SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

SIVIO ANTONIO LEMOS DAS NEVES, Prefeito Municipal de Irani, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e em con-
formidade com a Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar o servidor Rafael Tarcisio Cassol, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 3.691.184 e CPF nº 063.466.059-41, ocupante do 
cargo de provimento em comissão de Diretor de Desenvolvimento Econômico, com carga horária de 40 horas semanais, matrícula nº 4989, 
nomeado através da Portaria nº 256/2020 de 21 de fevereiro de 2020.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

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

Gabinete do Prefeito, Município de Irani/SC, 29 de maio de 2020.
SIVIO ANTONIO LEMOS DAS NEVES
Prefeito Municipal de Irani

PORTARIA Nº 453 DE 29 DE MAIO DE 2020
Publicação Nº 2526771

PORTARIA Nº. 453/2020.
“EXONERA SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

SIVIO ANTONIO LEMOS DAS NEVES, Prefeito Municipal de Irani, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e em con-
formidade com a Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar a servidora Marinara da Silva Machado, brasileira, solteira, portadora do RG nº 4.732.926 e CPF nº 088.531.249-03, 
ocupante do cargo de provimento em comissão de Gerente de Controle Patrimonial, com carga horária de 40 horas semanais, matrícula nº 
4632, nomeada através da Portaria nº 548/2018 de 26 de setembro de 2018.
Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito, Município de Irani/SC, 29 de maio de 2020.
SIVIO ANTONIO LEMOS DAS NEVES
Prefeito Municipal de Irani

PORTARIA Nº 454 DE 29 DE MAIO DE 2020
Publicação Nº 2526775

PORTARIA Nº. 454/2020.
“EXONERA SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

SIVIO ANTONIO LEMOS DAS NEVES, Prefeito Municipal de Irani, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e em con-
formidade com a Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar a servidora Luana Deola, brasileira, solteira, portadora do RG nº 6.501.471 e CPF nº 100.982.719-70, ocupante do cargo 
de provimento em comissão de Coordenador de Recursos Humanos, com carga horária de 40 horas semanais, matrícula nº 4448, nomeada 
através da Portaria nº 147/2018 de 02 de fevereiro de 2018.
Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito, Município de Irani/SC, 29 de maio de 2020.
SIVIO ANTONIO LEMOS DAS NEVES
Prefeito Municipal de Irani
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PORTARIA Nº 455 DE 29 DE MAIO DE 2020
Publicação Nº 2526779

PORTARIA Nº. 455/2020.
“EXONERA SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

SIVIO ANTONIO LEMOS DAS NEVES, Prefeito Municipal de Irani, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e em con-
formidade com a Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar o servidor Jaime Seganfredo, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 2.072.169 e CPF nº 811.692.139-87, ocupante do 
cargo de provimento em comissão de Coordenador de Compras e Serviços, com carga horária de 40 horas semanais, matrícula nº 4880, 
nomeado através da Portaria nº 625/2019 de 07 de outubro de 2019.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

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

Gabinete do Prefeito, Município de Irani/SC, 29 de maio de 2020.
SIVIO ANTONIO LEMOS DAS NEVES
Prefeito Municipal de Irani

PORTARIA Nº 457 DE 01 DE JUNHO DE 2020
Publicação Nº 2526783

PORTARIA Nº. 457/2020.
“NOMEIA DIRETOR DE FAZENDA E GESTÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

SIVIO ANTONIO LEMOS DAS NEVES, Prefeito Municipal de Irani, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e nos termos 
do Inciso II, do Artigo 9º da Lei Complementar nº. 030, de 27 de abril de 2007;

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear Rafael Tarciso Cassol, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 3.691.184 e CPF nº 063.466.059-41, em comissão, para 
exercer funções no cargo de Diretor de Fazenda e Gestão, constante no Art. 09, Inciso XI, Parágrafo Único, da Lei Complementar nº. 113, 
de 19 de maio de 2020, com carga horária de 40h semanais, atribuições previstas no Anexo III-Atribuições dos Cargos Em Comissão e 
vencimentos previstos no Anexo I- Organização e Remuneração dos Cargos Em Comissão, Secretaria Municipal de Administração e Gestão, 
Símbolo C.C-3, da Lei Complementar nº. 113, de 19 de maio de 2020.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Irani, SC, 1º de junho de 2020.
SIVIO ANTONIO LEMOS DAS NEVES
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 458 DE 01 DE JUNHO DE 2020
Publicação Nº 2526784

PORTARIA Nº. 458/2020.
“NOMEIA GERENTE DE RECURSOS HUMANOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

SIVIO ANTONIO LEMOS DAS NEVES, Prefeito Municipal de Irani, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e nos termos 
do Inciso II, do Artigo 9º da Lei Complementar nº. 030, de 27 de abril de 2007;

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear Luana Deola, brasileira, solteira, portadora do RG nº 6.501.471 e CPF nº 100.982.719-70, em comissão, para exercer fun-
ções no cargo de Gerente de Recursos Humanos, constante no Art. 09, Inciso XI, Parágrafo Único, da Lei Complementar nº. 113, de 19 de 
maio de 2020, com carga horária de 40h semanais, atribuições previstas no Anexo III-Atribuições dos Cargos Em Comissão e vencimentos 
previstos no Anexo I- Organização e Remuneração dos Cargos Em Comissão, Secretaria Municipal de Administração e Gestão, Símbolo C.C-
5, da Lei Complementar nº. 113, de 19 de maio de 2020.
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Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Irani, SC, 1º de junho de 2020.
SIVIO ANTONIO LEMOS DAS NEVES
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 459 DE 01 DE JUNHO DE 2020
Publicação Nº 2526785

PORTARIA Nº. 459/2020.
“NOMEIA COORDENADOR FISCAL AGRÍCOLA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

SIVIO ANTONIO LEMOS DAS NEVES, Prefeito Municipal de Irani, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e nos termos 
do Inciso II, do Artigo 9º da Lei Complementar nº. 030, de 27 de abril de 2007;

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear Jaime Seganfredo, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 2.072.169 e CPF nº 811.692.139-87, em comissão, para exercer 
funções no cargo de Coordenador Fiscal Agrícola, constante no Art. 09, Inciso XI, Parágrafo Único, da Lei Complementar nº. 113, de 19 de 
maio de 2020, com carga horária de 40h semanais, atribuições previstas no Anexo III-Atribuições dos Cargos Em Comissão e vencimentos 
previstos no Anexo I- Organização e Remuneração dos Cargos Em Comissão, Secretaria Municipal de Administração e Gestão, Símbolo C.C-
6, da Lei Complementar nº. 113, de 19 de maio de 2020.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Irani, SC, 1º de junho de 2020.
SIVIO ANTONIO LEMOS DAS NEVES
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 460 DE 01 DE JUNHO DE 2020
Publicação Nº 2526788

PORTARIA Nº. 460/2020.
“DESIGNA SERVIDORA TEMPORARIAMENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

SIVIO ANTONIO LEMOS DAS NEVES, Prefeito Municipal de Irani, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em confor-
midade com o Art. 104 da Lei Orgânicas do Município de Irani e com o Art. 44, § 1º, da Lei Complementar nº. 030, de 27 de abril de 2007;

CONSIDERANDO, a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 032/2007, que regulamentava a estrutura administrativa municipal;

CONSIDERANDO, que diante da promulgação da Lei Complementar nº 113/2020, o cargo de provimento em comissão de Controlador Geral 
deixou de existir;

CONSIDERANDO que está aberto o Edital do Concurso Público nº 001/2020, para o provimento do cargo de Agente de Controle Interno, no 
entanto devido à pandemia da COVID 19, as provas foram suspensas por prazo indeterminado;

CONSIDERANDO o Parecer Jurídico Nº 25/2020 de 29 de maio de 2020;
RESOLVE:
Art. 1º - Designar temporariamente a servidora Susane Devens, brasileira, casada, portadora do RG nº 4.732.868-1 e CPF nº 053.674.979-
50, ocupante do cargo de provimento efetivo de Contador Adjunto, para exercer funções no cargo de Agente de Controle Interno, com 
carga horária de 40h semanais, atribuições previstas no Anexo I- Descrição de Habilitação e Atribuições Gerais dos Cargos Por Carreira da 
Lei Complementar nº 108, de 24 de outubro de 2019 e vencimentos previstos Anexo no II-Tabela de Vencimentos Cargos de Provimento 
Efetivos, Nível 120, Referência “A” da presente Lei.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Portaria nº 283/2017 de 21 de fevereiro de 2017.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Irani, SC,
1º de junho de 2020.
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SIVIO ANTONIO LEMOS DAS NEVES
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 461 DE 10 DE JUNHO DE 2020
Publicação Nº 2526791

PORTARIA Nº 461, DE 10 DE JUNHO DE 2020.

RETIFICA PORTARIA Nº 381, DE 15 DE ABRIL DE 2015, QUE INSTAURA SINDICÂNCIA PARA APURAR EVENTUAL VIOLAÇÃO DE DEVER 
FUNCIONAL ENVOLVENDO AS SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

MARGARIDA GAZONI ZENARO, Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei 
Orgânica Municipal e o Decreto Municipal nº 127, de 17 de outubro de 2019.

Resolve:
Art. 1º - Retificar a Portaria nº 381, de 15 de abril de 2020, de modo a alterar a redação de seu art. 1º, que passará a ter seguinte redação:
“Art. 1º - Instaurar Sindicância, com fundamento no Ofício 0432/2019/04PJ/CON do MPSC, Relatório de Auditoria nº 001/2018 e demais 
documentos anexos, tendo em vista a existência de indícios de recebimento irregular de função gratificada, entre os anos 2014, 2015 e 
2016, das servidoras a seguir indicadas:
a) Sandra Isabel Guareski ocupava a função de Diretora de Escola, junto a Escola Básica Sebastião Rodrigues de Souza;
b) Sirleide Marcelina Soligo de Oliveira ocupava a função de Secretária de Escola, junto a Escola Básica Sebastião Rodrigues de Souza e
c) Judite Seganfredo ocupava a função de Auxiliar de Direção, junto a Escola Básica Sebastião Rodrigues de Souza.”

Art. 2º - Tendo em vista a devida observância dos princípios do contraditório e ampla defesa, fica reaberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis 
para defesa prévia, na forma do art. 165, § 1º, da LC nº 30/07.

Art. 3º - Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Irani/SC, 10 de junho de 2020.
Margarida Gazoni Zenaro
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes

PORTARIA Nº 462 DE 10 DE JUNHO DE 2020
Publicação Nº 2526793

PORTARIA Nº 462/2020.
“CONCEDE FÉRIAS A SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

DILCE SALETE ZENARO, Secretária Municipal de Saúde, do Município de Irani, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo 
e, em conformidade com o Art. 80, Parágrafo Único da Lei Complementar nº 030, de 27 de abril de 2007;

RESOLVE:
Art. 1º- Conceder férias ao servidor Leandro Ribeiro, brasileiro, casado, portador do CPF nº 005.970.619-80, ocupante do cargo de provi-
mento efetivo de Motorista, matrícula nº 2266, atuando na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 01 de outubro 
de 2018 a 30 de setembro de 2019, para serem gozadas em 03 (três) etapas, gozo da primeira etapa no período de 08 a 17 de junho de 
2020, as demais etapas serão gozadas em comum acordo com a administração pública municipal.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 08 de junho de 2020.

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

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Município de Irani, SC, 10 de junho de 2020.
DILCE SALETE ZENARO
Secretária Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº 463 DE 10 DE JUNHO DE 2020
Publicação Nº 2526796

PORTARIA Nº 463/2020.
“CONCEDE FÉRIAS A SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

MARGARIDA GAZONI ZENARO, Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes do Município de Irani, Estado de Santa Catarina, no 
uso das atribuições de seu cargo e, em conformidade com o Decreto nº 148, de 12 de novembro de 2019 e com o Art. 78 e 80, da Lei 
Complementar nº. 030, de 27 de abril de 2007;
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RESOLVE:
Art. 1º- Conceder férias a servidora Adriana Paula Louzada, brasileira, solteira, portadora do RG nº 5.212.897 e do CPF nº 074.372.329-52, 
ocupante do cargo em provimento efetivo de Professora na área de Educação Infantil, matrícula nº 4760, atuando na Creche Municipal 
Sonho Mágico, referente ao período aquisitivo de 1º de março de 2019 a 29 de fevereiro de 2020, para serem gozadas no período de 09 de 
junho de 2020 a 08 de julho de 2020.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 09 de junho de 2020.

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

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Município de Irani, SC, 10 de junho de 2020.
MARGARIDA GAZONI ZENARO
Secretária Mun. de Educação, Cultura e Esportes.

PORTARIA Nº 464 DE 10 DE JUNHO DE 2020
Publicação Nº 2526797

PORTARIA Nº 464/2020.
“CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

DILCE SALETE ZENARO, Secretária Municipal de Saúde do Município de Irani, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu 
cargo e, em conformidade com o Decreto nº 148, de 12 de novembro de 2019 e com o Art. 85 e 86, da Lei Complementar nº. 030, de 27 
de abril de 2007;

CONSIDERANDO o atestado médico subscrito pelo Dr. João Manoel Lunardi Sperry, CRM/SC 8297, expedido em 09 de junho de 2020;

RESOLVE:
Art. 1º- Conceder licença para tratamento de saúde à servidora Claides Maria Deponti Martinazzo, casada, portadora do RG nº 6.853.181-
0 e do CPF nº 000.354.549-03, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente de Copa e Limpeza, matrícula nº 2268, atuando na 
Secretaria Municipal de Saúde, no período de 08 a 22 de junho de 2020.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 08 de junho de 2020.

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

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

Município de Irani, SC, 10 de junho de 2020.
DILCE SALETE ZENARO
Secretária Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 465 DE 10 DE JUNHO DE 2020
Publicação Nº 2526799

PORTARIA Nº 465/2020.
“CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

DILCE SALETE ZENARO, Secretária Municipal de Saúde, do Município de Irani, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo 
e, em conformidade com o Art. 80, Parágrafo Único da Lei Complementar nº. 030, de 27 de abril de 2007;

RESOLVE:
Art. 1º- Conceder férias a servidora Charline Nair do Amaral, brasileira, casada, portadora do RG nº 4.692.182 e do CPF nº 082.520.539-55, 
ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Consultório Dentário, matrícula nº 2218, atuando na Secretaria Municipal de Saúde, 
referente ao período aquisitivo de 02 de outubro de 2018 a 01 de outubro de 2019, para serem gozadas em três etapas, de períodos de 
10(dez) dias cada uma, gozo da segunda e terceira etapa no período de 03 a 22 de junho de 2020.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 03 de junho de 2020.

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

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Município de Irani, SC, 10 de junho de 2020.
DILCE SALETE ZENARO
Secretária Municipal de Saúde
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PORTARIA Nº 466 DE 10 DE JUNHO DE 2020
Publicação Nº 2526803

PORTARIA Nº 466/2020.
“CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

CLAUDETE DEITOS GONZAGA, Secretária Municipal de Assistência Social, do Município de Irani, Estado de Santa Catarina, no uso das 
atribuições de seu cargo e, em conformidade com o Decreto nº 148, de 12 de novembro de 2019 e Art. 85 e 86, da Lei Complementar nº. 
030, de 27 de abril de 2007;

CONSIDERANDO o atestado médico subscrito pelo Dr. Cristiano Abel Panazzolo, expedido de 27 de maio de 2020;

RESOLVE:
Art. 1º- Conceder licença para tratamento de saúde à servidora Barbara Patricia de Mello, brasileira, solteira, portadora do RG nº 3.832.578 
e CPF nº 038.154.259-99, ocupante do cargo de provimento em comissão de Diretor de Assistência Social, matrícula nº 1930, carga horária 
de 40 horas semanais, no período de 27 de maio de 2020 a 02 de junho de 2020.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos em 27 de maio de 2020.

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

Município de Irani, SC, 10 de junho de 2020.
CLAUDETE DEITOS GONZAGA
Secretária Mun. de Assistência Social.
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Iratí

Prefeitura

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2020-FMS - RATEIO DAS DESPESAS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 
EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, RELATIVAMENTE AO EXERCÍCIO DE 2020, 
NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DO CIS-AMOSC – 1º TERMO ADITIVO

Publicação Nº 2526893

Estado de Santa Catarina
Fundo Municipal de Saúde de Irati
Rua João Beux Sobrinho, 412 – Centro – CEP 89.856-000

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2020-FMS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2020

A Comissão de Licitação do Município de Irati, através do Secretário de Administração e Finanças, em cumprimento à ratificação procedida 
pelo Sr. MARCOS HENRIQUE KEHL, Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Irati, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa 
de licitação a seguir:

Objeto ........................ : Rateio das despesas de serviços especializados em Saúde de média e alta complexidade ambulatorial, relativa-
mente ao exercício de 2020, necessários à manutenção do CIS-AMOSC – 1º Termo Aditivo

Contratado ................. : CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA – CIS-AMOSC, CNPJ/MF 01.336.261/0001-
40., com endereço na Avenida Getulio Vargas, 571-S, Centro, 89.801-970, Município de Chapecó, Estado de Santa Catarina.

Fundamento Legal...: art. 24, VIII da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Valor ........................: R$ 3.343,10 (três mil, trezentos e quarenta e três reais e dez centavos).

Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificada pelo Sr. MARCOS HENRIQUE KEHL, Gestor do Fundo 
Municipal de Saúde de Irati.

Irati-SC, 18 de junho de 2020.
SÉRGIO PACHECO
Comissão de Licitação
Presidente

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020-FMS - RATEIO DAS DESPESAS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 
EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, RELATIVAMENTE AO EXERCÍCIO DE 2020, 
NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DO CIS-AMOSC – 2º TERMO ADITIVO

Publicação Nº 2526901

Estado de Santa Catarina
Fundo Municipal de Saúde de Irati
Rua João Beux Sobrinho, 412 – Centro – CEP 89.856-000
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2020-FMS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020

A Comissão de Licitação do Município de Irati, através do Secretário de Administração e Finanças, em cumprimento à ratificação procedida 
pelo Sr. MARCOS HENRIQUE KEHL, Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Irati, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa 
de licitação a seguir:

Objeto ........................ : Rateio das despesas de serviços especializados em Saúde de média e alta complexidade ambulatorial, relativa-
mente ao exercício de 2020, necessários à manutenção do CIS-AMOSC – 2º Termo Aditivo

Contratado ................. : CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA – CIS-AMOSC, CNPJ/MF 01.336.261/0001-
40., com endereço na Avenida Getulio Vargas, 571-S, Centro, 89.801-970, Município de Chapecó, Estado de Santa Catarina.

Fundamento Legal...: art. 24, VIII da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
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Valor ........................: R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).

Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificada pelo Sr. MARCOS HENRIQUE KEHL, Gestor do Fundo 
Municipal de Saúde de Irati.

Irati-SC, 18 de junho de 2020.
SÉRGIO PACHECO
Comissão de Licitação
Presidente

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2020-FMS - RATEIO DAS DESPESAS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 
EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, RELATIVAMENTE AO EXERCÍCIO DE 2020, 
NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DO CIS-AMOSC – 3º TERMO ADITIVO

Publicação Nº 2526909

Estado de Santa Catarina
Fundo Municipal de Saúde de Irati
Rua João Beux Sobrinho, 412 – Centro – CEP 89.856-000

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2020-FMS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2020

A Comissão de Licitação do Município de Irati, através do Secretário de Administração e Finanças, em cumprimento à ratificação procedida 
pelo Sr. MARCOS HENRIQUE KEHL, Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Irati, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa 
de licitação a seguir:

Objeto ........................ : Rateio das despesas de serviços especializados em Saúde de média e alta complexidade ambulatorial, relativa-
mente ao exercício de 2020, necessários à manutenção do CIS-AMOSC – 3º Termo Aditivo

Contratado ................. : CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA – CIS-AMOSC, CNPJ/MF 01.336.261/0001-
40., com endereço na Avenida Getulio Vargas, 571-S, Centro, 89.801-970, Município de Chapecó, Estado de Santa Catarina.

Fundamento Legal...: art. 24, VIII da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Valor ........................: R$ 682,00 (seiscentos e oitenta e dois reais).

Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificada pelo Sr. MARCOS HENRIQUE KEHL, Gestor do Fundo 
Municipal de Saúde de Irati.

Irati-SC, 18 de junho de 2020.
SÉRGIO PACHECO
Comissão de Licitação
Presidente
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Irineópolis

Prefeitura

DECRETO Nº 3791
Publicação Nº 2526604

DECRETO N º. 3.791, DE 16 DE JUNHO DE 2020.

Revoga o parágrafo único do inciso III do artigo 2º do Decreto nº 3.739, de 18 de março de 2020, que Declara situação de emergência no 
Município de Irineópolis, define medidas adicionais para a prevenção e enfrentamento à COVID-19, em complementação às ações definidas 
no Decreto Estadual n. 515, de 17 de março de 2020, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão JULIANO POZZI PEREIRA, usando da competência que lhe confere a o inciso VII do art. 65 da 
Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:
Art. 1º Fica revogado o parágrafo único do inciso III do artigo 2º do Decreto nº 3.739, de 18 de março de 2020.

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

Prefeitura do Município de Irineópolis (SC), em 16 de junho de 2020.
JULIANO POZZI PEREIRA
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 216/2020
Publicação Nº 2526607

PORTARIA N º. 216/2020.
NOMEIA CONSELHEIRO TUTELAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão JULIANO POZZI PEREIRA, usando da competência que lhe confere o Item VII e IX, do Artigo 65 
da Lei Orgânica Municipal e amparado no que dispõe o Título I, Capítulo IV, Artigo 5, Parágrafo 1.º, da Lei Complementar n.º 07/2001 de 
15/10/2001, conforme disposto na Lei nº 1.837 de 23/04/2015 e, de acordo com o resultado final do Processo de Escolha dos Conselheiros 
Tutelares, dado pelo Edital nº 005/2019 de 07/10/2019, homologado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,

RESOLVE:
Art. 1.º - NOMEAR NICOLAS BRAS LEZAN, nascido em 29/11/1992, portador do CPF nº 082.528.579-81, RG n.º 4.917.812 SESPD/SC, para o 
desempenho da função pública de Conselheiro Tutelar, no período de 26/05/2020 à 24/06/2020, em virtude do afastamento da Conselheira 
Zélia Edite Savicki.

Art. 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 24/05/2020.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, 16 de junho de 2020.
JULIANO POZZI PEREIRA
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 217/2020
Publicação Nº 2526931

PORTARIA N º. 217/2020.
EXONERA A PEDIDO, SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis JULIANO POZZI PEREIRA, usando da competência que lhe confere o item IX, do artigo 65 da Lei Orgânica 
Municipal e amparada no que dispõe o Artigo 105, Inciso II, da Lei Complementar n º 007/2001 de 15/10/2001,

RESOLVE :
Art. 1º - Exonerar a pedido, a servidora LILIAN CIBELI DZIEDZIC, do cargo de Diretora do Departamento de Ensino Fundamental II, do 
Quadro de Pessoal Comissionado da Prefeitura Municipal de Irineópolis, para o qual foi nomeada através da Portaria nº 247/2017 de 
10/07/2017, com redação dada pela Portaria nº 085/2018, de 08/03/2018.

Art. 2 º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-56489-de-08-de-outubro-de-2015
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-56489-de-08-de-outubro-de-2015
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Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, 17 de Junho de 2020.
JULIANO POZZI PEREIRA
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 218/2020
Publicação Nº 2526936

PORTARIA N.º 218/2020.
PRORROGA PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DE COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 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,

RESOLVE:
Art 1st - PRORROGAR por 30 (trinta) dias, o prazo para a apresentação do Relatório Final dos trabalhos relativos ao Processo Administrativo 
instaurado através da Portaria nº 126/2020 de 17/03/2020, tendo como indiciada a servidora ELIANE APARECIDA PRETO SKUDLAREK.

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 17 de Junho de 2020.
JULIANO POZZI PEREIRA
Prefeito Municipal.
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Itapema

Prefeitura

AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04.028.2020 REGISTRO DE PREÇOS – AQUISIÇÃO 
DE BOLSA PARA GESTANTE (KIT CEGONHA) E JALECO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPEMA.

Publicação Nº 2527245

Estado de Santa Catarina
Município de Itapema
Processo nº 038 / 2020
Pregão Presencial nº. 04.028.2020

Objeto: Registro de Preços – aquisição de bolsa para gestante (kit cegonha) e jaleco para atender às necessidades da Secretaria Municipal 
de saúde de Itapema, conforme especificações e quantitativos estimados constantes no Anexo I do Edital Nº. 04.028.2020.

AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA

Informo que o presente Pregão Presencial sofrerá a seguinte alteração de data:

Entrega dos envelopes: Até às 13:00(treze) horas do dia 22(vinte e dois) de junho de 2020.

Abertura do Pregão: 22(vinte e dois) de junho de 2020, às 13:01(treze horas e um minuto).

Itapema, 17 de junho de 2020.
Marinês Kepler Nunes
Secretária Municipal de Administração de Itapema
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DECRETO Nº 043 - DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR
Publicação Nº 2526309

 

DECRETA:

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO 
Unidade: 01 - Assessoria Especial de Planejamento Urbano
Projeto: 1.005 - Coordenação e Manutenção do Plano de MACRO DRENAGEM
Elemento: 4.4.90.00.00.00.03.0034/268 - Aplicações diretas R$ 577.968,63                         

Total da Secretaria: R$ 577.968,63                         
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES 
Unidade: 08 -Diretoria de Trânsito 
Atividade: 2.017 - Manutenção dos Serviços Administrativos - DETRAMI
Elemento: 3.3.90.00.00.00.03.0012/260 - Aplicações diretas R$ 177.030,07                         

Total da Secretaria: R$ 177.030,07                         
Total Geral: R$ 754.998,70                         

DECRETO n°. 43/2020

Município de Itapema, 09 de junho de 2020.

NILZA NILDA SIMAS
Prefeita Municipal

A Prefeita Municipal de Itapema, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhes são
conferidas pela Lei Federal n°. 4.320/1964 e LOA - Lei Orçamentária Anual do Município para 2020 n°.
3.941, de 16 de dezembro de 2019.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento
vigente e dá Outras Providências.

Art. 1° Fica aberto um crédito adicional suplementar ao orçamento vigente, na importância de R$
754.998,70 (setecentos e cinquenta e quatro mil novecentos e noventa e oito reais e setenta centavos),
conforme segue:

Art. 2° O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior será coberto com recursos de
acordo com o artigo 43, § 1°, inciso I, da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, Superavit
Financeiro na mesma importância.

     Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Itapiranga

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 76/2020
Publicação Nº 2526390

MUNICIPIO DE ITAPIRANGA - SC
AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE
TOMADA DE PREÇOS Nº. 76/2020

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM ESTRU-
TURA DE CONCRETO ARMADO NA ESCOLA DE LINHA SANTA FÉ ALTA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, CONFORME PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL CONVOCATÓRIO.
Recebimento das Propostas: até 08h30min do dia 03/07/2020.
Informações complementares: o Edital em inteiro teor e seus anexos estão à disposição dos interessados no sítio do Município itapiranga.
atende.net 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) 3678-7714.

Itapiranga, SC, 17 de junho de 2020.
Elenice Ana Kirchner
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto

DECRETO Nº 87, DE 16 DE JUNHO DE 2020
Publicação Nº 2526855

DECRETO Nº 87, DE 16 DE JUNHO DE 2020.
NOMEIA O CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – CACS - FUNDEB E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DE ITAPIRANGA, ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto na Portaria nº 
430, de 10 de dezembro de 2008, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na Lei Municipal nº 2.395 de 05 de junho de 2007, 
alterada pela Lei Municipal nº 2.768, de 2 de maio de 2012;

DECRETA:
Art. 1º. Ficam nomeados os membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvol-
vimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – CACS - FUNDEB no município de Itapiranga:

I. Representantes do Poder Executivo:
a) Paula Rejane Egewarth – membro efetivo;
b) Jarline Hofer – membro suplente;

II. Representantes do Poder Executivo – Secretaria Municipal de Educação
a) Denise Friedrich - membro efetivo;
b) Fernanda Luisa Giehl – membro suplente;

III. Representantes dos Professores da Educação Básica Públicas:
a) Joice Carla Bernardi – membro efetivo;
b) Madilene Flach F-hr – membro suplente;

IV. Representantes dos Diretores das Escolas Básicas Públicas:
a) Elaine Telles Roque – membro efetivo;
b) Márcia Bruxel Schlickmann – membro suplente;

V. Representantes dos Servidores Técnico-administrativos das Escolas Básicas Públicas:
a) Daniela Welter – membro efetivo;
b) Rafaela Thums Ebeling – membro suplente;

VI. Representantes de Pais e Alunos de Educação Básica Pública:
a) Lisnei MaraWesendonck Carati – membro efetivo;
b) Ivair Paulo Tavares – membro suplente;

c) Aline Sabino da Silva Paloschi – membro efetivo;
d) Engle Kunst Welter – membro suplente;

VII. Representantes de Estudantes da Educação Básica Pública:

mailto:compras@itapiranga.sc.gov.br
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a) Delmar Júnior Wagner Kirchhof – membro efetivo;
b) Thays Roberta Manenti Comim – membro suplente;
VIII. Representantes de Estudantes da Educação Básica Pública (Secundaristas):
a) Raíssa Von Borstel Paulata – efetivo;
b) André Luis Kuhn Bisollo – suplente;
VIII. Representantes do Conselho Municipal de Educação:
a) Alcério Ferreira Cardoso – membro efetivo;
b) Denise Mônica Fuchs Kessler – membro suplente;

IX. Representantes do Conselho Tutelar:
a) Irani de Fátima Silva – membro efetivo;
b) Ângela Heloísa Kirchner Eidt – membro suplente.

Parágrafo único. O mandato dos membros do CACS – FUNDEB será de dois anos.
Art. 2° As funções dos membros do CACS-FUNDEB não serão remuneradas e constituirão relevantes serviços prestados ao município, com 
preponderância sobre outras atribuições do cargo.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 64, de 05 de maio de 2020.

Art. 4° Este Decreto entra em vigor a partir do dia 16 de junho de 2020.

Itapiranga, 16 de junho de 2020.
JORGE WELTER
Prefeito

Publicado no DOM – Diário Oficial dos Municípios
José Gilvane Lauer
Secretario Municipal de Administração.

DECRETO Nº 88, DE 17 DE JUNHO DE 2020
Publicação Nº 2526858

 DECRETO N° 88, DE 17 DE JUNHO DE 2020
DISPÕE SOBRE A COMPOSIÇÃO E DESIGNAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPIRANGA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO DE ITAPIRANGA, ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com as disposições da 
Lei Complementar nº 28, de 8 de dezembro de 2009;

Decreta:
Art. 1º A composição e designação do CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPIRANGA – SC, de conformidade com o artigo 9º da 
Lei Complementar nº 28, de 8 de dezembro de 2009, será a seguinte:

I – representantes dos Pais de alunos:
a) Educação Infantil – Solange Kroetz Teixeira (efetivo) - Eliana Simon (suplente)
b) Ensino Fundamental – Alcério Ferreira Cardoso (efetivo) - Tecla Royer Scholz (suplente);
II – representantes dos Professores da Rede Pública Municipal de Ensino, sendo efetivos:
a) Professor da Educação Infantil da Rede Pública Municipal de Ensino – Elaine Telles Roque (efetivo) - Marilei Nunes de Jesus (suplente);
b) Professor do Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal de Ensino – Denise Mônica Fuchs Kessler (efetivo) - Maria Goretti Petry 
Terhorst (suplente);
III – representante dos funcionários que não pertence ao quadro do magistério – Ane Rohden (efetivo) - Sandi Maiara Lange (suplente);
IV – representante dos professores da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Carla Roberta Dall Soto (efetivo) - Gicela Lourdes 
Nunes (suplente);
V – representante do Poder Legislativo – Miguel Aloisio Schneiders (efetivo) - Simone Inês Hennicka Loeblein (suplente);
VI – representantes da Secretaria Municipal da Educação – Ricardo Kraemer (efetivo) - Denise Friedrich (suplente);
VII – Representantes dos alunos entre 12 a 16 anos - Bruna Luiza Petry Hermes (efetivo) - Fernanda Royer (suplente).

§ 1° Os membros efetivos que em virtude de falecimento, alteração de atividade ou função deixarem de representar a respectiva entidade, 
ou que se afastarem por qualquer motivo, poderá ser substituído por suplente ou por indicação da respectiva entidade.

Art. 2° O mandato dos membros do Conselho Municipal de Educação é de 02 (dois) anos a contar desta data.
Art. 3° O exercício do cargo de CONSELHEIRO é de natureza gratuita sendo considerado de relevante interesse público.
Art. 4° Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 99, de 15 de junho de 2018.
Art. 5° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Itapiranga, 17 de junho de 2020.
JORGE WELTER
Prefeito

Publicado no Diário Oficial dos Municípios - DOM
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José Gilvane Lauer
Secretário de Administração.

EXTRATO DA RESCISÃO DO CONTRATO N° 008/2020 - FMS
Publicação Nº 2526286

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA
EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº: 008/2020
Aditivo Nº: 008/2020
Tipo Aditivo: Rescisão Contratual
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA
Contratada: SOCIEDADE HOSPITALAR ITAPIRANGA LTDA EPP
Licitação: Pregão Presencial 7/2019
Objeto: RESCISÃO DO CONTRATO N° 008/2020 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO PARA PACIENTES DO MU-
NICIPIO DE ITAPIRANGA.
Vigência: Início: 12/06/2020 Término: 12/06/2020
Assinatura: 12/06/2020
Valor R$: 21.028,95(Vinte e Um Mil, Vinte e Oito Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Itapiranga, 17 de junho de 2020

EXTRATO DA RESCISÃO DO CONTRATO N° 012/2018 - FMS
Publicação Nº 2526663

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA
EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº: 012/2018
Aditivo Nº: 012/2018
Tipo Aditivo: Rescisão Contratual
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA
Contratada: SOCIEDADE HOSPITALAR ITAPIRANGA LTDA EPP
Licitação: Pregão Presencial 29/2018
Objeto: RESCISÃO DO CONTRATO N° 012/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO A POPULA-
ÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA
Vigência: Início: 12/06/2020 Término: 12/06/2020
Assinatura: 12/06/2020
Valor R$: 133.288,76 (Cento e Trinta e Três Mil, Duzentos e Oitenta e Oito Reais e Setenta e Seis Centavos)
Itapiranga, 17 de junho de 2020

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 080/2019
Publicação Nº 2526249

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA
EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº: 080/2019
Aditivo Nº: 1 T.A 080/2019
Tipo Aditivo: Normal
Contratante: MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA
Contratada: HAMMES PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME
Licitação: Pregão Presencial 168/2019
Objeto: ACRÉSCIMO DE VALORES DO CONTRATO AO "ITEM 03" DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FOTOCOPIADORES, DESTINADOS PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO.
Vigência: Início: 15/06/2020 Término: 02/12/2020
Assinatura: 15/06/2020
Valor R$: 4.728,00 (Quatro Mil e Setecentos e Vinte e Oito Reais)
Dotação: 219 - 06.001.2019.3339039120000000000.01011001
Itapiranga, 17 de junho de 2020
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QUADRO DE VENCEDORES Nº 69/2020
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Itapoá

Prefeitura

ATA SESSÃO PÚBLICA - CONCORRÊNCIA Nº 03/2020 - ABERTURA PROPOSTA
Publicação Nº 2526246

ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DE ENVELOPES DE PROPOSTA
Data 17/06/2020 Horário início: 08h:30min

Licitação /Modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA
PROCESSO

Nº 03/2020
Nº 45/2020

OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE CALÇADAS COM URBANIZAÇÃO, ACESSIBILIDADE E PAISAGISMO 
DAS AV. ANDRÉ RODRIGUES DE FREITAS E JOSÉ DA SILVA PACHECO, COMPREENDENDO UMA ÁREA DE 15.896,17M², CONFORME PRO-
JETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, PARTES INTEGRANTES DO EDITAL. No dia e hora supramencionados, 
na sede da Casa da Cultura, reuniram-se os Membros da Comissão Permanente de Licitação, conforme Decreto Municipal nº 4064/2019, 
a fim de julgar e analisar as propostas de preço das empresas habilitadas no certame em epígrafe, conforme notificação publicada em 
09/06/2020. Iniciada a sessão foram abertos os envelopes de proposta de preços os quais se encontravam devidamente lacrados. As pro-
postas foram analisadas e foi constatado que a empresa KJPR PAVIMENTAÇÕES EIRELI EPP apresentou em sua planilha no item 2.5 o valor 
de R$ 288,03 e no edital consta R$ 288,02, no item 4.6 o valor de R$ 70,68 e no edital consta R$ 70,67 e no item 5.2 o valor de R$ 24,27 e 
no edital consta R$ 24,26, não atendendo ao item 8.4 do Edital, sendo que seu valor unitário é superior ao valor estimado. Ainda, conforme 
item 10.2.2 do Edital, a Comissão desclassificará a proposta que apresentar preços maiores ao preço máximo indicado no edital, e conforme 
item 12.3 do Edital, serão desclassificadas as propostas que apresentarem erros nos preços unitários, pois este valor é de responsabilidade 
da proponente. Contudo, a empresa atende ao item 8.5 considerando que o valor global de sua proposta não é superior ao valor estimado, 
sendo considerado irrisório. Sendo assim, a empresa foi considerada CLASSIFICADA. A empresa ARBO EMPREENDIMENTOS apresentou no 
item 2.3 da planilha quantidade unitária maior que o edital e consequentemente valor global do item maior, sendo que a empresa declarou 
valor total global de R$ 1.345.407,02, mas o valor correto é R$ 1.367.882,37. No BDI a empresa utilizou valores de referência relativos a 
“construção de edifícios” diferente do proposto no edital de “rodovias e ferrovias” conforme Acórdão nº 2622/2013 do TCU, sendo conside-
rada DESCLASSIFICADA. A proposta da empresa PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA foi achada conforme, chegando ao seguinte 
resultado classificatório:
Class. Empresa Valor Total
1º PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA R$ 1.354.146,12
2º KJPR PAVIMENTAÇÕES EIRELI EPP R$ 1.388.594,02

Portanto a empresa PALETA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA foi vencedora dessa licitação com o valor total de R$ 1.354.146,12 (um 
milhão trezentos e cinquenta e quatro mil centos e quarenta e seis reais e doze centavos). Observando que o valor total estimado para esta 
licitação foi de R$ 1.472.726,95 (um milhão quatrocentos e setenta e dois mil setecentos e vinte e seis reais e noventa e cinco centavos. 
Cientes os licitantes do resultado supra, ficam os mesmos notificados e aberto o prazo de direito de recurso previsto na Lei 8.666/93 e alte-
rações posteriores, até o dia 25/06/2020 em horário de expediente da Prefeitura, das 07h30 às 13h30. Tendo em vista o Decreto Estadual 
nº 515/2020 e Decreto Municipal nº 4359/2020, as propostas serão escaneadas e disponibilizadas no Site Oficial do Município para acesso 
aos interessados. As empresas que quiserem postergar seu direito de recurso deverão fazer através de protocolo no site https://itapoa.
atende.net/ ou pelo e-mail protocolo@itapoa.sc.gov.br. Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão, indo esta 
assinada por todos os presentes.

FERNANDA CRISTINA ROSA
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FERNANDO VITOR PERES
MEMBRO

LAYRA DE OLIVEIRA
MEMBRO

DECRETO MUNICIPAL Nº 4471, DE 09 DE JUNHO DE 2020
Publicação Nº 2526093

DECRETO MUNICIPAL Nº 4471, DE 09 DE JUNHO DE 2020
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar por anulação parcial de dotação.

MARLON ROBERTO NEUBER, Prefeito de Itapoá, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 68, inciso V, da Lei Orgânica Municipal, de 
acordo com o artigo 43, inciso III da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, artigo 5º da Lei Orçamentária nº 962, de 09 de dezembro 
de 2019 - LOA – 2020 e da Lei Municipal nº 1003, de 28 de maio de 2020,

DECRETA:
Art. 1º Abre-se no orçamento Municipal crédito adicional suplementar, por anulação parcial de dotação, perfazendo o montante de R$ 
790.000,00 (setecentos e noventa mil reais) conforme segue:

https://itapoa.atende.net/
https://itapoa.atende.net/
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ANULAÇÕES:
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
001 – Ensino Fundamental
0012.0361.0021.2092 Material de distribuição gratuita
33390 Aplicações Diretas (488) FR 1010000 .......................................................................... R$ 100.000,00

13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
001 - Ensino Fundamental
0012.0361.0021.2093 Alimentação escolar do ensino fundamental
33390 Aplicações Diretas (465) FR 1010100 .......................................................................... R$ 100.000,00

13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
001 - Ensino Fundamental
0012.0361.0021.2094 Transporte Escolar Municipal
33390 Aplicações Diretas (471) FR 1010000 .......................................................................... R$ 450.000,00

13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
002 – Ensino Infantil
0012.0365.0021.2100 Transporte Escolar Municipal
33390 Aplicações Diretas (494) FR 1010000 .......................................................................... R$ 100.000,00

13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
002 – Ensino Infantil
0012.0365.0021.2102 Alimentação escolar do ensino infantil
33390 Aplicações Diretas (506) FR 1010200 ............................................................................ R$ 20.000,00

13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
002 – Ensino Infantil
0012.0365.0021.2102 Alimentação escolar do ensino infantil
33390 Aplicações Diretas (503) FR 1010300 ............................................................................ R$ 20.000,00
Total das anulações ............................................................. …..........................................R$ 790.000,00

SUPLEMENTAÇÃO
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
001- Ensino Fundamental
0012.0361.0021.1045 Construção ampliação e reforma de escolas
34490 Aplicações Diretas (615) FR 1010000 ................................... ….....................................R$ 790.000,00
Total da suplementação..…… ............................................... …… ....................................... R$ 790.000,00

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

Itapoá, 09 de junho de 2020.
MARLON ROBERTO NEUBER
Prefeito de Itapoá

JADIEL MIOTTI DO NASCIMENTO
Chefe de Gabinete

CARLITO J. CUSTÓDIO JÚNIOR
Secretário da Fazenda

DECRETO MUNICIPAL Nº 4473, DE 09 DE JUNHO DE 2020
Publicação Nº 2526096

DECRETO MUNICIPAL Nº 4473, DE 09 DE JUNHO DE 2020
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar por anulação parcial de dotação.

MARLON ROBERTO NEUBER, Prefeito de Itapoá, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 68, inciso V, da Lei Orgânica Municipal, de 
acordo com os artigos 41, inciso I e 43, inciso III da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, artigo 5º da Lei Orçamentária nº 962, de 
09 de dezembro de 2019 - LOA – 2020 e da Lei Municipal nº 1004, de 28 de maio de 2020,

DECRETA:
Art. 1º Abre-se no orçamento Municipal crédito adicional suplementar, por anulação parcial de dotação, perfazendo o montante de R$ 
1.047.000,00 (um milhão e quarenta e sete mil reais) conforme segue:
ANULAÇÃO:
09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
001 Departamento de Agricultura
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0020.0608.0012.1040 Construção do Mercado Público Municipal
34490 Aplicações Diretas (630) FR 0300000……………… ....... …..............................................R$ 1.047.000,00
Total da Anulação… ............................................................................................. …………R$ 1.047.000,00

SUPLEMENTAÇÕES:
10 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
001 Departamento de Turismo
0023.0695.0006.1018 Construção e Ampliação de Estrutura Turística
34490 Aplicações Diretas (706) FR 0300000 ........................................................................... R$ 108.000,00

10 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
001 Departamento de Turismo
0023.0695.0006.2051 Manutenção do Departamento de Turismo
33390 Aplicações Diretas (720) FR 0300000 ............................................................................. R$ 84.000,00

10 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
003 Departamento de Cultura
0013.0392.0008.2067 Manutenção do Departamento de Cultura
34490 Aplicações Diretas (722) FR 0300000 ............................................................................. R$ 37.000,00

19 SECRETARIA DA FAZENDA
001 Diretoria da Fazenda
0004.0122.0003.2253 Encargos e Amortização da Dívida
33290 Aplicações diretas (707) FR 0300000 .............................................................................. R$ 50.000,00
34690 Aplicações diretas (708) FR 0300000 ............................................................................ R$ 100.000,00

19 SECRETARIA DA FAZENDA
001 Diretoria da Fazenda
0004.0122.0003.2018 Manutenção do Departamento de Finanças
34490 Aplicações Diretas (717) FR 0300000 ............................................................................... R$ 5.000,00
33390 Aplicações Diretas (627) FR 0300000 ............................................................................... R$ 5.000,00

04 Procuradoria Jurídica
001 Departamento Jurídico
0002.0061.0017.2012 Manutenção da Procuradoria Jurídica
33390 Aplicações Diretas (723) FR 0300000 ............................................................................. R$ 10.000,00

11 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
001 Departamento de Obras
0015.0451.0009.2074 Manutenção do Departamento de Obras
33390 Aplicações Diretas (727) FR 030000…………………… ............................................ ………...R$ 324.000,00

11 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
002 Departamento de Serviços Públicos
0015.0452.0009.2078 Manutenção do Departamento de Serviços Públicos
33390 Aplicações Diretas (622) FR 0300000……… .......................................... ……………………...R$ 324.000,00
Total das suplementações ............................................................................................. R$ 1.047.000,00
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Itapoá, 09 de junho de 2020.
MARLON ROBERTO NEUBER
Prefeito de Itapoá

JADIEL MIOTTI DO NASCIMENTO
Chefe de Gabinete

CARLITO J. CUSTÓDIO JÚNIOR
Secretário da Fazenda

DECRETO MUNICIPAL Nº 4474, DE 09 DE JUNHO DE 2020
Publicação Nº 2526099

DECRETO MUNICIPAL Nº 4474, DE 09 DE JUNHO DE 2020
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro do exercício anterior.

MARLON ROBERTO NEUBER, Prefeito de Itapoá, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 68, inciso V, da Lei Orgânica Municipal, de 
acordo com os artigos 41, inciso II e 43, inciso I da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, artigo 5º da Lei Orçamentária nº 962, de 
09 de dezembro de 2019 - LOA – 2020 e da Lei Municipal nº 1005, de 28 de maio de 2020,
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DECRETA:
Art. 1º Abre-se no orçamento Municipal crédito adicional especial por superávit financeiro do exercício anterior, perfazendo o montante de 
R$ 133.000,00 (cento e trinta e três mil reais) conforme segue:

SUPLEMENTAÇÃO:
14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
001 Fundo Municipal de Saúde
0010.0301.0013.1033 Constr./Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde
34490 Aplicações Diretas FR (728) 03390100……… ....... ….......................................…....……....R$ 133.000,00

Total da suplementação… ................................................................................................. R$ 133.000,00

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

Itapoá, 09 de junho de 2020.
MARLON ROBERTO NEUBER
Prefeito de Itapoá

JADIEL MIOTTI DO NASCIMENTO
Chefe de Gabinete

CARLITO J. CUSTÓDIO JÚNIOR
Secretário da Fazenda

DECRETO MUNICIPAL Nº 4475, DE 09 DE JUNHO DE 2020
Publicação Nº 2526106

DECRETO MUNICIPAL Nº 4475, DE 09 DE JUNHO DE 2020
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por anulação parcial de dotação.

MARLON ROBERTO NEUBER, Prefeito de Itapoá, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 68, inciso V, da Lei Orgânica Municipal, de 
acordo com os artigos 41, inciso II e 43, inciso III da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, artigo 5º da Lei Orçamentária nº 962, de 
09 de dezembro de 2019 - LOA – 2020 e da Lei Municipal nº 1006, de 28 de maio de 2020,

DECRETA:
Art. 1º Abre-se no orçamento Municipal crédito adicional especial por anulação parcial de dotação, perfazendo o montante de R$ 16.000,00 
(dezesseis mil reais) conforme segue:
ANULAÇÕES:
17 FUNREBOM FUN MUN C BOMBEIROS
001 Departamento do Furnebom
0006.0182.0015.2269 Apoio ao Programa Praia Acessível
33390 Aplicações Diretas (601) FR 0100000 ............................................................................. R$ 10.000,00

17 FUNREBOM FUN MUN C BOMBEIROS
001 Departamento do Furnebom
0006.0182.0015.2271 Aq. De Materiais e apoio a Palestras de Primeiros Socorros
33390 Aplicações Diretas (603) FR 0100000 ............................................................................... R$ 6.000,00
Total das Anulações ................................................................. …… ................................... …R$ 16.000,00

SUPLEMENTAÇÕES:
17 FUNREBOM FUN MUN C BOMBEIROS
001 Departamento do Furnebom
0006.0182.0015.2269 Apoio ao Programa Praia Acessível
34490 Aplicações Diretas FR (725) 0100000 ............................................................................. R$ 10.000,00
17 FUNREBOM FUN MUN C BOMBEIROS
001 Departamento do Furnebom
0006.0182.0015.2271 Aquisição de Materiais e Apoio a Palestras e Prim Socorros
34490 Aplicações Diretas (726) FR 0100000 ............................................... R$ 6.000,00
Total das suplementações ................................... ….............................................................R$ 16.000,00

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

Itapoá, 09 de junho de 2020.
MARLON ROBERTO NEUBER
Prefeito de Itapoá

JADIEL MIOTTI DO NASCIMENTO
Chefe de Gabinete
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CARLITO J. CUSTÓDIO JÚNIOR
Secretário da Fazenda

DECRETO MUNICIPAL Nº 4482, DE 16 DE JUNHO DE 2020
Publicação Nº 2526111

DECRETO MUNICIPAL Nº 4482, DE 16 DE JUNHO DE 2020
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar por anulação parcial de dotação.

MARLON ROBERTO NEUBER, Prefeito de Itapoá, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 68, inciso V, da Lei Orgânica Municipal, de 
acordo com o artigo 43, inciso III da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, artigo 5º da Lei Orçamentária nº 962, de 09 de dezembro 
de 2019 - LOA – 2020 e da Lei Municipal nº 1012, de 15 de junho de 2020,

DECRETA:
Art. 1º Abre-se no orçamento Municipal crédito adicional suplementar por anulação parcial de dotação, perfazendo o montante de R$ 
697.000,00 (seiscentos e noventa e sete mil) conforme segue:
ANULAÇÃO
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
001 – Ensino Fundamental
0012.0361.0021.2092 Material de distribuição gratuita
33390 Aplicações Diretas (488) FR 1010000 .............................................. …...........................R$ 100.000,00

13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
001 – Ensino Fundamental
0012.0361.0021.2095 Manutenção do Ensino Fundamental
33390 Aplicações Diretas (532) FR 1010100 .................... ….....................................................R$ 447.000,00

13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
002 – Ensino Infantil
0012.0365.0021.2098 Manutenção do Ensino Infantil
33390 Aplicações Diretas (553) FR 1010300 ...................... …...................................................R$ 150.000,00
Total das anulações .................... …................… ........... …...................................................R$ 697.000,00

SUPLEMENTAÇÃO
13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
001 – Ensino Fundamental
0012.0361.0021.1045 Construção, ampliação e reforma de escolas
34490 Aplicações Diretas (615) FR 1010000 ................................. …........................................R$ 697.000,00
Total da suplementação..…… .......................... …..… ........................................................... R$ 697.000,00

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

Itapoá, 16 de junho de 2020.
MARLON ROBERTO NEUBER
Prefeito de Itapoá

JADIEL MIOTTI DO NASCIMENTO
Chefe de Gabinete

CARLITO J. CUSTÓDIO JÚNIOR
Secretário da Fazenda

PORTARIA N°6269/2020
Publicação Nº 2526064

PORTARIA Nº 6.269/2020.
De: 10 de junho de 2020.
Dispõe sobre Lotação de Servidor(a) Público Municipal conforme a Lei Municipal nº 44/2014.

CÉLIA MARIA REINERT, Diretora do Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, considerando:

• Comunicação do Resultado do Laudo Médico;
• Comunicação Interna nº 181/2020 da Secretaria de Turismo e Cultura;

RESOLVE:
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ARTIGO 1º- Tornar público a Lotação do(a) Servidor(a) BRUNA FERNANDES DE SOUZA, investido(a) no cargo efetivo de Agente Adminis-
trativo I 40h, na Unidade Administrativa Secretaria de Turismo e Cultura, no nível salarial IV - C.

ARTIGO 2º- Esta portaria entrará em vigor nesta data, revogando a portaria 2.700/2018.

Itapoá, 10 de junho de 2020.
CÉLIA MARIA REINERT
Diretora do Departamento  de Recursos Humanos
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PDITS ITAPOÁ
Publicação Nº 2526173
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APRESENTAÇÃO 

O presente trabalho faz parte do evento 605.160 Estudo preliminar do Plano de 
Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável – PDITS Itapoá, realizado, pelo 

SEBRAE, no período de junho a setembro de 2017, o qual consiste em um Diagnóstico 

Estratégico da Área e das Atividades Turísticas e que está estruturado da seguinte forma:  

• Análise do mercado turístico (demanda e oferta) da Área Turística.   

• Análise da infraestrutura básica e dos serviços gerais encontrados na Área 

Turística; 

• Análise do Quadro Institucional da Área Turística; 

• Análise dos aspectos socioambientais na Área Turística; e 

• Consolidação do Diagnóstico estratégico. 

Para o desenvolvimento do trabalho foram realizadas diversas visitas a atrativos, meios 

de hospedagens e estabelecimentos de alimentos e bebidas, com o intuito de caracterizar e 

mapear, de forma georrefenciada, a oferta turística do município. Também foram realizados 

contatos com gestores do sistema de saúde, sistema de segurança (Polícia Militar e Corpo de 

Bombeiros), sistema de gestão ambiental e sistema de desenvolvimento urbano, com o intuito 

de caracterizar a situação atual de cada um dos setores e, por fim, foi realizada uma pesquisa 

de gabinete para levantamento de informações sobre o quadro institucional da área e uma 

pesquisa primária para identificação da necessidade de capacitação nas empresas do setor 

turístico. 

Ao final destas atividades foi realizado o Seminário de Planejamento Participativo, no 

dia 11 de setembro de 2017, nas instalações da Casa de Cultura de Itapoá. Na oportunidade 

foi apresentado o Diagnóstico Preliminar do Turismo e, posteriormente, foi realizada uma 

análise participativa de cada aspecto apresentado, com vistas a definir as principais forças e 

fraquezas do município.  

Na sequência foi finalizado o relatório que irá subsidiar a elaboração do Plano de 

Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável – PDITS Itapoá o qual terá início em 

setembro de 2017 com a definição dos objetivos para o desenvolvimento do turismo no 

município; a definição das estratégias de desenvolvimento e; por último, a elaboração de um 

plano de ação detalhado para promover o desenvolvimento sustentável do turismo no 

município.  

Em conjunto com o relatório ora apresentado, foi produzido um banco de imagens1 com 

algumas centenas de fotos; planilhas, em formato Excel, com a compilação de informações 

                                                            
1 Link do banco de imagens no Google Drive: 
https://drive.google.com/open?id=0Bz63TicjtV6YQ2RzUHE4a215Qms 
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sobre a oferta turística de Itapoá; e ainda, um mapa digital2 (plataforma MyMaps) com a 

coordenada geográfica de toda a oferta turística de Itapoá. 

                                                            
2 Link do Mapa em formato digital de Itapoá:  https://drive.google.com/open?id=1PXO-
jLDPrdLlhULVDkD0HwMNafw&usp=sharing 
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I. ANÁLISE DO MERCADO TURÍSTICO (DEMANDA E OFERTA) DA ÁREA TURÍSTICA 

Itapoá é um nome de origem indígena (índios Carijós) e significa “pedra que surge”.  O 

nome está relacionado à pedra localizada na parte Central da orla, a 300 metros da praia, que 

faz um curioso aparecimento seguindo o movimento das marés: quando alta fica submersa, 

quando baixa, fica à vista para contemplação.  

Os primeiros habitantes das terras, hoje pertencentes ao município de Itapoá, foram os 

índios Carijós. As mesmas terras pertenciam ao município de São Francisco do Sul desde 

1504, quando chegaram os primeiros colonizadores europeus, até 1966, ano da emancipação 

de Garuva e elevação de Itapoá, para a categoria de Distrito de Garuva. 

No período em que ainda pertencia a São Francisco do Sul as terras abrigaram os 

franceses integrantes da Colônia Industrial, conhecida na região como Colônia do Saí.  

O Falanstério do Saí, organizado em área territorial atualmente pertencente aos 

municípios de Itapoá, Garuva e São Francisco do Sul, foi fundado em 1842 e tinha suas bases 

nas doutrinas socialistas de François Marie Charles Fourier, o precursor do socialismo 

moderno. 

A experiência socialista fracassou, mas as terras férteis da Península do Saí, 

continuaram a atrair os europeus que vieram povoar terras continentais da então, São 

Francisco do Sul.  

O acesso por terra para Itapoá era feito por picadas e picadões. Somente em 1957, se 

deu início a construção da estrada da Serrinha, também denominada Sol Nascente. A estrada, 

com uma extensão de 27,7 km ligava Itapoá a Garuva.  

A ligação por terra e o crescimento dos núcleos populacionais, bem como as 

dificuldades por parte da administração de São Francisco em atender às necessidades da 

comunidade, resultou na formação de um movimento popular pela emancipação de Garuva e 

Itapoá. Em 1962, Itapoá é elevada a categoria de distrito do novo município de Garuva.  

Em 1963, tem início o projeto de construção de um segundo acesso a Itapoá. As 

primeiras picadas foram abertas em 1965, mas só foi concluída em 1970. O nome, "Estrada 

Cornelsen" é uma homenagem ao maior doador de terras para abertura da estrada, João 

Cornelsen. Com uma extensão de 9,8 km a estrada também é conhecida como "Estrada do 

Sol" (PMI, 2017). 

Em 1962 foi inaugurado o primeiro empreendimento hoteleiro do município o Hotel 

Pérola. A energia elétrica chegou ao Saí Mirim, Itapoá, Barra do Saí e Figueira do Pontal no 

final da década de 1970. Já a rede de água chegou na segunda metade da década de 1980 

e o primeiro telefone de Itapoá passou a funcionar somente em 1984. Em 1989 Itapoá 

alcançou sua emancipação.  
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Itapoá, com uma área de 257,2 km2, situa-se na região do Norte Catarinense, distando 

283 km da capital Florianópolis, 18 km de São Francisco do Sul, 82,9 km de Joinville e 139 

km de Curitiba. Pertence à Região Turística Caminho dos Príncipes e faz limites com os 

municípios de São Francisco do Sul, Guaratuba e Garuva. 

Com uma altitude de apenas 18 metros, possui um clima classificado como Mesotérmico 

úmido com temperatura média entre 18°C e 30°C e precipitação média anual de 1.904,00 mm 

(CLIMATEMPO, 2017). A superfície é coberta principalmente pela vegetação de Floresta 

Atlântica de planície costeira. O município conta com duas ilhas - Ilha do Saí Guaçú e Ilha de 

Itapeva. 

Em 2016, Itapoá possuía uma população estimada em 18.749 habitantes. Sua 

densidade demográfica era de 59,43 hab/km² e no censo de 2010 a taxa de urbanização do 

município já era de 96,1%. 

Em 2015, Itapoá tinha 3.975 alunos matriculados nos três níveis de escolaridade (pré-

escolar, fundamental e médio), o que correspondia a 21,2% da população. O IDEB era de 5,2, 

superior ao do estado e ao do país - 5,1 em Santa Catarina e 4,5 no Brasil (INEP, 2017) 

Em 2010 o município já contava com 87,65% dos domicílios ligados à rede pública de 

abastecimento de água, 92,96 dos domicílios eram abastecidos de energia elétrica pela rede 

pública, 98,12% tinham coleta de lixo e 89,30% tinham acesso à fossa séptica (SEBRAE, 

2013). 

A taxa de mortalidade infantil, em 2014, era de 12,82 por 1000 nascidos vivos. Próxima 

da média do estado que era de 12,6/1000 e abaixo da média nacional que era de 16,4/1000 

(IBGE, 2017). 

Ainda de acordo com o IBGE (2017) o IDHM do município era de 0,761, levemente 

superior à média brasileira de 0,754, mas inferior à média de Santa Catarina que era de 0,84. 

Em 2015 o município contava com 730 empresas ocupando 4.253 pessoas, o que 

correspondia a 22,68% do total da população. 

As bases econômicas do município são o turismo de praia e sol e o Porto Itapoá, este 

último considerado o mais novo empreendimento do setor portuário do Sul do Brasil e que 

consiste em um terminal privativo de uso misto para a movimentação de contêineres de cargas 

de importação e exportação (VALOR, 2017). 

Destacam-se ainda atividades econômicas como a pesca artesanal, a agricultura 

tipicamente de subsistência com os cultivos de banana, arroz, mandioca, abacaxi e 

hortifrutigranjeiros. 
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1.1 ANÁLISE DA OFERTA TURÍSTICA DA ÁREA TURÍSTICA  

A oferta turística de um município ou área turística é composta por equipamentos e 

atrativos turísticos. De acordo com Ignarra (2003) os [equipamentos e] serviços turísticos, são 

aqueles serviços que atendem quase que exclusivamente os turistas. Para Barreto (2001, p. 

52) os “equipamentos turísticos são aquelas instalações básicas para o turismo, sem as quais 

ele não existe” e por fim, para Beni (2003, p. 331) os equipamentos e serviços turísticos 

correspondem ao “[...] conjunto de edificações, de instalações e serviços indispensáveis ao 

desenvolvimento da atividade turística”.  Conforme Ignarra (2003) os equipamentos e serviços 

turísticos compreendem: 

 Agenciamento (agências e operadoras de turismo); 

 Alimentação (restaurantes, lanchonetes, sorveterias / docerias, cafés / casas de 

sucos, cervejarias, etc.); 

 Comércio turístico (souvenir, artesanato, produtos típicos); 

 Eventos (organizadores de eventos, prestadores de serviços para eventos); 

 Espaços de eventos (centros de convenções e áreas de exposições e feiras); 

 Meios de hospedagens (hotéis, pousadas, campings, acampamentos, cama e café, 

hostel, entre outros); 

 Passeios (city-tour, cavalo, barco, helicóptero, buggy, etc.);  

 Recreação e lazer (áreas de lazer e instalações desportivas, parques de diversões, 

pistas de esqui, patinação e etc.); e 

 Transportes turísticos (aéreo, ferroviário, marítimo, lacustre, rodoviário). 

Na sequência será apresentada a oferta de meios de hospedagens, equipamentos de 

alimentação e os espaços de eventos de Itapoá. 

1.1.1 Meios de hospedagens 

Itapoá possui uma oferta razoável de meios de hospedagens. No total o município 

possui 21 (vinte e um) meios de hospedagens dentre os quais existem 10 (dez) hotéis, 9 

(nove) pousadas e 2 (dois) campings. 

Na média, cada meio de hospedagem do município possui 15 (quinze) unidades 

habitacionais e o valor médio da diária de casal, na alta temporada é de R$197,33. Porém, se 

forem desconsiderados do cálculo os valores dos três meios de hospedagens com as diárias 

de casal mais altas, a diária média do município na alta temporada, para duas pessoas, cai 

para R$ 147,14, o que é uma diária consideravelmente econômica, principalmente se for 

levado em consideração que se trata de um destino turístico de sol e mar localizado em uma 
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região próxima a capital do estado do Paraná e de outros destinos emissores como Joinville, 

por exemplo.  

Na baixa temporada o valor médio da diária de casal cai para R$134,79 e, novamente, 

se foram desconsideradas as três tarifas mais altas, o valor da diária média para duas pessoas 

na baixa temporada é reduzido para R$ 119,94.  

Os valores consideravelmente baixos, das diárias médias, na alta e baixa temporada, 

estão intimamente ligados ao tipo de empreendimento e serviços disponíveis no município, 

ou seja, em sua maioria os meios de hospedagens de Itapoá são de categoria econômica, 

com pouca oferta de serviços e comodidades.  
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Conforme pode ser observado na tabela acima a oferta hoteleira do município é 

composta por 306 unidades habitacionais, 925 leitos e 300 vagas em campings. 

Estes meios de hospedagens estão concentrados principalmente na região de Itapema 

do Norte onde existem 9 (nove) meios de hospedagens, além de 6 (seis) meios de 

hospedagem no bairro Itapoá, 3 (três) na Barra do Saí, 2 (dois) no bairro Pontal do Norte, 

situados ao longo da Baía da Babitonga e, por fim, a Reserva Volta Velha, situada na área 

rural do município (ver figura abaixo).  

Figura 01. Distribuição dos meios de hospedagens pelas principais regiões de Itapoá. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. MyMaps. 

Dados do Sebrae (2013) apontam que entre as empresas de alojamento e alimentação 

do município, quase 97% são microempresas (ME) e 2,9% são pequenas empresas (PE). 

De acordo com a mesma fonte (2013), juntas as 2063 (duzentos e seis) empresas de 

alojamento e alimentação empregavam aproximadamente 215 (duzentos e quinze) pessoas 

o que representava 9,77% dos empregos do município. Por meio de pesquisa realizada com 

os gestores dos empreendimentos de hospedagens e alimentação pode-se verificar que, 

atualmente, 214 (duzentos e quatorze) empregos são gerados por este setor entre efetivos e 

temporários, sendo 60 (sessenta) deles na área de hospedagem. 

Também foi possível verificar, por meio de uma pesquisa realizada com as entidades 

do trade-turístico local, que apenas 4 (quatro) estabelecimentos estão vinculados tanto à 

                                                            
3 Por meio de um Estudo realizado pelo SEBRAE foram identificadas 206 empresas do setor de 
alimentos e hospedagem em Itapema, porém, a maior parte destas empresas atende apenas o público 
local e não atende turistas.  
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Associação Comercial e Industrial de Itapoá – ACINI quanto  à Câmara de Dirigentes Lojistas 

– CDL, entidades ligadas ao turismo de Itapoá. Este fato demostra a falta de integração entre 

as empresas da região, o que pode resultar numa dificuldade de acesso a linhas de 

financiamento e capital de giro, com agências de fomento; dificuldade de apoio e integração 

com o poder público; e maior dificuldade de acesso a mercados distantes em função dos 

custos para a realização de ações de promoção individuais. 

1.1.2. Alimentos e Bebidas  

A análise da oferta do setor de alimentos e bebidas demonstra que o município possui 

38 (trinta e oito) estabelecimentos identificados como potenciais prestadores de serviços aos 

turistas, sendo 26 (vinte e seis) restaurantes e pizzarias, 3 (três) bares e 9 (nove) outros tipos 

de estabelecimentos (ver tabela a seguir).  

Como descrito anteriormente juntas as 206 (duzentos e seis) empresas de alojamento 

e alimentação empregavam, em 2013, aproximadamente 215 (duzentos e quinze) pessoas o 

que representava 9,77% dos empregos do município.  

Além disso, a análise do valor adicionado fiscal – VAF de Itapoá, organizado segundo 

os 20 grupos de atividades econômicas mais representativas em 2010 demonstra que o 

GRUPO 561, representado pelos restaurantes e outros serviços de alimentação e bebidas é 

responsável por apenas 2,0% do VAF (SEBRAE, 2013), e o GRUPO 551, representado por 

Hotéis e similares, é responsável por 0,7% do VAF, sendo respectivamente o décimo primeiro 

e o décimo quarto maiores arrecadadores do município, atrás das seguintes atividades:  

 GRUPO 351 - Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 

 GRUPO 471 - Comércio varejista não especializado  

 GRUPO 611 - Telecomunicações por fio  

 GRUPO 474 - Comércio varejista de material de construção 

 GRUPO 473 - Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores 

 GRUPO 612 - Telecomunicações sem fio  

 GRUPO 475 - Comércio varejista de equipamentos de informática e comunicação; 

equipamentos e artigos de uso doméstico 

 GRUPO 478 - Comércio varejista de produtos novos não especificados 

anteriormente e de produtos usados 

 GRUPO 492 - Transporte rodoviário de passageiros 

 GRUPO 477 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, perfumaria e 

cosméticos e artigos médicos, ópticos e ortopédicos 

 GRUPO 464 - Comércio atacadista de produtos de consumo não alimentar 

 GRUPO 493 - Transporte rodoviário de carga 
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Os estabelecimentos de alimentos e bebidas estão concentrados principalmente na 

região de Itapema do Norte e ao longo da Baía da Babitonga, nos bairros Figueira do Pontal 

e Pontal do Norte (ver figura abaixo). 

Figura 02. Distribuição dos estabelecimentos de alimentos e bebidas em Itapoá. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. MyMaps. 

Juntos os 38 (trinta e oito) estabelecimentos possuem 936 (novecentos e trinta e seis) 

mesas e capacidade para atender 4.175 (quatro mil cento e setenta e cinco) pessoas. Esses 

mesmos estabelecimentos empregam 154 (cento e cinquenta e quatro) colaboradores 

permanentes e outros 326 (trezentos e vinte e seis) colaboradores temporários. 

Por meio de uma pesquisa realizada com as entidades do trade-turístico local verificou-

se que apenas 2 (dois) estabelecimentos estão vinculados a Associação Comercial e 

Industrial de Itapoá – ACINI e Câmara de Dirigentes Lojistas - CDL. Este fato, da mesma 

forma como identificado em relação aos meios de hospedagens do município, demonstra a 

falta de integração das empresas da região o que também pode resultar numa dificuldade de 

acesso a linhas de financiamento e capital de giro, com agências de fomento, e dificuldade de 

apoio e integração com o poder público.  

1.1.3 Infraestrutura náutica 

Com relação à infraestrutura náutica de Itapoá, esta é composta por 2 (duas) marinas, 

ambas localizadas na região de Pontal do Norte, sendo uma delas anexa ao Itapoá Marina 

Hotel (ver tabela abaixo).  
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Tabela 03. Lista das marinas no município de Itapoá. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Juntas, as marinas têm capacidade para 105 (cento e cinco) embarcações de pequeno 

porte, 26 (vinte e cinco) jet-skis e 3 (três) veleiros. 

Figura 03. Distribuição das marinas de Itapoá. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. MyMaps. 

1.1.4 Espaços de eventos 

Com relação à infraestrutura de eventos existem, no município, diversos hotéis que 

oferecem salas com capacidade entre 45 pessoas e 150 pessoas. Além dos espaços nos 

meios de hospedagem, o município conta com o Espaço Itapoá, um espaço com capacidade 

de atender 394 pessoas. 
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0 38,00 105 25 3
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A Reserva Volta Velha também oferece um espaço para eventos, com capacidade de 

até 100 (cem) pessoas. 

No total as salas do Espaço Itapoá, Reserva Volta Velha e salas dos meios de 

hospedagem do município possuem capacidade para atender 1.059 (mil e cinquenta e nove) 

pessoas concomitantemente, aos quais soma-se a capacidade instalada na Pousada Delville, 

que oferece um espaço aberto que pode ser estruturado para receber até 600 pessoas.  

1.1.5 Atrativos turísticos (Oferta Original) 

O atrativo turístico pode ser caracterizado como todo recurso turístico dotado de 

infraestrutura capaz de atender as necessidades e exigências dos visitantes e que seja capaz 

de, individualmente ou em conjunto com outros atrativos turísticos, motivar a visitação turística 

a um determinado local.  

De acordo com o Ministério do Turismo (2017) os atrativos turísticos podem ser 

classificados em:  

• Atrativos naturais; 

• Atrativos culturais; 

• Atividades econômicas; 

• Realizações técnicas e científicas contemporâneas; e  

• Eventos programados.  

A oferta turística original do município de Itapoá é caracterizada por atrativos naturais e 

culturais, com destaque para as praias de Itapema do Norte, Itapoá e Barra do Saí, além da 

Reserva Ecológica Volta Velha, uma importante unidade de conservação – UC do município 

localizada a menos de 4,5 km da área central de Itapema do Norte.  

No total existem 3 (três) praias estruturadas ou com potencial para a visitação turística 

além de outros 15 (quinze) atrativos que compõem a oferta turística local conforme 

apresentado na figura abaixo. 
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Figura 04. Distribuição dos atrativos turísticos no município de Itapoá. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. MyMaps. 

Os principais atrativos turísticos do município são as Praias de Itapema do Norte, Itapoá 

e Barra do Saí, porém é a Baía da Babitonga, localizada no extremo sul do município e a 

Reserva Ecológica Volta Velha, localizada na área rural do município que possuem o maior 

poder de atratividade, apesar desta última ainda não receber fluxos consideráveis de 

visitantes. A Baía da Babitonga e a Reserva Ecológica Volta Velha são os dois atrativos de 

hierarquia II em Itapoá, ou seja, são atrativos “[...] com aspectos excepcionais em um país, 

capaz[es] de motivar uma corrente atual ou potencial de visitantes dos mercados internos e 

externos, seja por si só, seja em conjunto com outros atrativos contíguos.” (BOULLÓN, 2002). 

Itapoá possui também atrativos que podem ser classificados com o grau de hierarquia 

III, ou seja,  

“[...] atrativos com algum aspecto expressivo, capaz de interessar visitantes 

oriundos de lugares distantes, dos mercados internos e externos, que tenham 

chegado à área por outras motivações turísticas ou de motivar correntes 

turísticas locais (atuais ou potenciais).” (BOULLÓN, 2002) 

É o caso dos seguintes atrativos:          

 Farolete Trincheira 

 Porto Itapoá 

 Praia da Barra do Saí 

 Praia de Itapema do Norte 

 Praia de Itapoá 
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Por fim existem os atrativos de hierarquia IV, “[...] atrativos sem mérito suficiente para 

serem incluídos nas hierarquias superiores, mas que formam parte do patrimônio turístico, 

como elementos que podem complementar a outros de maior hierarquia no desenvolvimento 

e funcionamento [...] do espaço turístico que, em geral, podem motivar correntes turísticas 

locais, em particular, a demanda de recreação popular.” (BOULLÓN, 2002) 

Nesse grupo pode-se incluir: 

 Cachoeira do Casarão 

 Capela Nosso Senhor Bom Jesus  

 Figueira do Pontal 

 Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro 

 Ilha de Itapeva 

 Ilha do Saí Guaçu 

 Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição 

 Parque Natural Municipal dos Carijós 

 Pesque e Pague Família Ledoux 

 Píer do Porto de Itapoá 

 Trapiche da Figueira do Pontal – Pontal do Norte 

 Praça do Rainha 

Nota-se que a oferta de atrativos de Itapoá é ainda pouco diversificada, porém há 

potencial de desenvolvimento turístico no município. No entanto, para que isto aconteça, se 

faz necessária a intervenção do poder público no sentido de oferecer espaços mais atrativos, 

uma infraestrutura mais adequada e desta forma aumentar a atratividade do destino. 

Com relação aos atrativos de hierarquia II de Itapoá, nota-se: 

 Baía da Babitonga 

A Baía da Babitonga possui 160 km de extensão e é considerada um dos estuários mais 

importantes do estado de Santa Catarina, contornada por restinga, manguezal e floresta 

ombrófila, três importantes ecossistemas do bioma mata atlântica.  

Tais características fazem da Baía da Babitonga um berçário de vida marinha, 

considerada a única baía do mundo que abriga uma população residente de toninhas, ou seja, 

elas permanecem na baía ao longo de todo o ano e utilizam a baía para se alimentar, se 

reproduzir e também para o crescimento dos filhotes visto que os predadores naturais desta 

espécie não ocorrem nesta área (tubarões e orcas). Segundo o Projeto Toninhas, é estimada 

uma população de aproximadamente 50 indivíduos.  
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Figura 05. Vista da Baía da Babitonga. Ao fundo a Ilha de São Francisco do Sul. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

É ao longo da Baía da Babitonga que fica localizado o bairro Figueira do Pontal, onde 

se encontra o Porto Itapoá e a árvore que dá nome ao local.  
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Figura 06. Árvore que dá origem ao nome de Figueira do Pontal 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Por ser uma região de águas calmas, favorece a prática de esportes, como por exemplo, 

stand up paddle, caiaque, entre outros, além de passeios de barco. Dali é possível avistar a 

ilha de São Francisco do Sul, o que torna a paisagem um importante atrativo cênico da região. 

 Reserva Ecológica Volta Velha 

A reserva foi criada em 1992 a fim de conservar um dos últimos remanescentes de 

Floresta Ombrófila Densa das Planícies Quaternárias do litoral norte de Santa Catarina. O 

foco principal da reserva é servir de base para pesquisas científicas e atividades de 

ecoturismo, tendo como principal objetivo a valorização e difusão da cultura indígena 

brasileira, por meio do ecoturismo e a educação ambiental, em programas de um, dois e três 

dias (somente grupos).  

A reserva tem capacidade para hospedagem de até 45 pessoas, distribuídas em oito 

unidades habitacionais e conta também com refeitório, um pequeno auditório e um viveiro (em 

construção). Além disso, conta com uma Oca Indígena, construída pelos índios do Alto Xingú, 

uma estação meteorológica automática instalada pela Epagri/Ciram, uma Casa de Vidro na 

mata para observação de animais silvestres, dois sítios arqueológicos (sambaquis) e três 

trilhas interpretativas de aproximadamente 3 km no total. 
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Figura 07. Oca da Reserva Volta Velha. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Com relação aos atrativos de hierarquia III de Itapoá, nota-se: 

 Farolete Trincheira 

O farolete foi construído, pela Marinha do Brasil, no ano de 1948 para auxílio das 

embarcações na região. Com 9 (nove) metros de altitude, possui um alcance geográfico e 

luminoso de 10 (dez) milhas náuticas com intensidade luminosa de 415 candelas. 

Além do auxílio à navegação, o farolete oferece aos visitantes uma estrutura com deck de 

madeira para contemplação do próprio farolete e da paisagem defronte. 

Figura 08. Vista do Farolete Trincheira. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 Porto Itapoá 

O porto iniciou suas operações em Junho de 2011. Sua estrutura é capaz de movimentar 

500 (quinhentos) mil TEUs (1 TEU representa um container de 20 pés) por ano e já iniciou 

sua operação de expansão que permitirá movimentar aproximadamente 2 (dois) milhões de 

TEUs por ano. 

O empreendimento atua de forma consistente junto à comunidade local com projetos 

sociais voltados para a valorização cultural e educação ambiental e recentemente iniciou o 

projeto GerAção voltado para o turismo, onde tem como objetivo traçar diretrizes para a 

atividade turística no município. Atualmente, o porto recebe visitação às sextas feiras, 
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mediante agendamento, com finalidade técnica e também recebe visitantes das três 

comunidades localizadas no entorno do mesmo: Jaguaruna, Pontal do Norte e Figueira do 

Pontal, com finalidade social. As visitas consistem em uma apresentação institucional de 

aproximadamente uma hora e meia e depois uma visita na operação portuária. 

Figura 09. Vista do Porto Itapoá. 

 
Fonte: Imagem disponível no site do Porto. 

 Praia da Barra do Saí 

A Barra do Saí é uma praia de mar aberto que possui ondas mais agitadas em relação 

à Praia de Itapoá e  a praia de Itapema do Norte. É nesta praia que se pratica o surf e onde 

se encontra a ilha Saí Guaçu, onde está fixado o marco divisório entre Paraná e Santa 

Catarina. Além disso, é a região da comunidade centenária Saí-Mirim, às margens do rio de 

mesmo nome, onde é possível praticar esportes como canoagem e stand up paddle. 
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Figura 10. Vista do Rio Saí Mirim, localizado na Barra do Saí. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 Praia de Itapema do Norte – 3 pedras 

Itapema do Norte é a principal praia de Itapoá e é onde se encontram as três pedras. 

São rochas tradicionalmente encontradas em regiões costeiras, as quais contam com 

estrutura para observação da paisagem. Esta estrutura é constituída por deck de madeira e 

iluminação, sendo a iluminação da terceira pedra realizada com uso de energia solar e eólica. 
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Figura 11. Vista a partir do deck de observação na Terceira Pedra. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 Praia de Itapoá 

A Praia de Itapoá é a praia mais central do município. Possui águas tranquilas e é onde 

está situada a pedra que dá origem ao nome da cidade. Itapoá significa “pedra que surge” e 

esta pedra, localizada na Praia de Itapoá, surge e desaparece conforme as condições da 

maré. 
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Figura 12. Vista da Praia de Itapoá com a pedra de surge ao centro. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Com relação ao atrativo de hierarquia IV de Itapoá, nota-se: 

 Cachoeira do Casarão 

A cachoeira fica dentro de uma propriedade cuja casa principal é uma construção 

centenária, e por este motivo, possui este nome. A altura e o volume de água da cachoeira 

não são expressivos, no entanto, possui um poço com água clara, o que torna o banho de rio 

bastante atrativo. A cachoeira, na verdade, está localizada na Vila da Glória, município de São 

Francisco do Sul, mas é um atrativo consideravelmente visitado por turistas hospedados em 

Itapoá. 
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Figura 13.  Cachoeira do Casarão. 

 
Fonte: Imagem disponível no Facebook. 

 Capela Nosso Senhor Bom Jesus 

A capela Nosso Senhor Bom Jesus está localizada a beira da Baía da Babitonga. É uma 

capela simples, porém de grande valor histórico, visto que a mesma foi construída há 

aproximadamente 110 anos. 
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Figura 14. Vista da Capela Nosso Senhor Bom Jesus. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro 

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é uma das padroeiras de Itapoá. Sua igreja, 

localizada na região central do município, possui uma arquitetura contemporânea e simples, 

porém de grande representatividade para o município. 
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Figura 15. Igreja Nossa Senhora Perpétuo Socorro. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 Ilha de Itapeva 

A ilha de Itapeva está localizada na região da primeira pedra, distante aproximadamente 

730 metros da praia. Ao redor da ilha é possível realizar mergulhos e há passeios barco que 

levam os visitantes até a ilha. 
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Figura 16. Imagem Aérea da Ilha de Itapeva. 

 
Fonte: Disponível no site da Prefeitura Municipal de Itapoá 

 Ilha do Saí Guaçu 

A ilha está localizada na região da Barra do Saí, a menos de 80 metros da praia, e 

representa o marco da divisão territorial do estado de Santa Catarina e do estado do Paraná. 

A ilha é utilizada principalmente por mergulhadores e pescadores, devido à quantidade de 

peixes e mariscos presentes no local. 
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Figura 17. Imagem Aérea da ilha do Saí Guaçu em relação à Praia da Barra do Saí 

 
Fonte: Disponível no site da Prefeitura Municipal de Itapoá 

 Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição 

Nossa Senhora Imaculada Conceição é uma das duas padroeiras do município. A 

Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição possui arquitetura contemporânea, com 

formato triangular e uma torre à esquerda. Em seu interior se encontra a imagem de Nossa 

Senhora e o altar minimalista, com uma cruz ao centro.  
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Figura 18. Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição. 

 
Fonte: Disponível no site da Prefeitura Municipal de Itapoá 

 Parque Natural Municipal Carijós 

Com uma área de 39,76 hectares, o Parque Natural Municipal Carijós foi transformado 

em parque em 2011 para fins de conservação da Mata Atlântica dos balneários São José e 

Brasília. Atualmente o parque não oferece estrutura de visitação, possui apenas o território 

definido e identificado.  
  



18/06/2020 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 3174

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 544

49 

Figura 19. Identificação do Parque Natural Municipal Carijós 

 
Fonte: Disponível no site da Prefeitura Municipal de Itapoá. 

 Pesque e Pague Família Ledoux 

O pesque pague conta com 14 (quatorze) lagos para pesca, cancha de bocha e espaço 

para contemplação da natureza, além de uma lanchonete que serve porções. O pesque e 

pague está localizado a Rua Estrada Geral Saí Mirim, s/n (referência Escola Alberto Speck). 

Telefone: (47) 99952-3799. 
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Figura 20. Vista de um dos lagos do Pesque Pague Família Ledoux 

 
Fonte: Disponível na internet. 

 Píer do Porto de Itapoá 

O píer do Porto de Itapoá é utilizado como ponto de observação do movimento portuário, 

e da região da Baía da Babitonga. A estrutura não possui grande valor estético e arquitetônico, 

mas cumpre sua função de permitir a observação do porto e da Baía, por parte dos visitantes. 
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Figura 21. Píer do Porto de Itapoá. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 Praça do Rainha 

A praça é ampla, possui uma quadra de areia para esportes, além de quiosques com 

bancos para descanso em frente ao mar. Rainha é o nome popular de Vilmar Kohler, 

proprietário do Hotel Rainha, um dos pioneiros no setor em Itapoá, falecido em 2013. O hotel 

inclusive está localizado em frente à praça, e também deu origem ao nome do bairro. 

Figura 22. Vista panorâmica da praça do Rainha. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 Trapiche da Figueira do Pontal 

O trapiche da Figueira do Pontal é muito utilizado para contemplação da paisagem 

assim como para a observação da movimentação do porto. 

Além disso, o trapiche é o ponto de embarque para o passeio de barco Pérola Negra. O 

barco realiza passeios ao longo da Baía de Babitonga, com parada para mergulho na Ilha das 

Flores (se as condições da maré estiverem favoráveis), chegando próximo do Porto de São 

Francisco, onde é possível fazer uma parada para almoço no centro histórico da cidade (São 

Francisco do Sul). As reservas são realizadas diretamente no site da empresa operadora do 

passeio: http://www.barcoperolanegra.com.br/ ou pelo telefone (47) 3442-3748.  

Figura 23. Trapiche Figueira do Pontal. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Destaca-se ainda como importante oferta turística regional e parte integrante da oferta 

turística de Itapoá a Vila da Glória, onde se encontra uma via gastronômica consolidada e 

muito procurada por turistas e por cidadãos da região de Joinville, e, ainda, o conjunto histórico 

de São Francisco do Sul e o Museu Nacional do Mar, localizado no centro histórico do mesmo 

município, dois atrativos culturais de alto grau de atratividade (hierarquia II e III, 

respectivamente) capazes de ampliar sobremaneira a competitividade do turismo de Itapoá. 
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1.1.5.1 Eventos Programados 

Ainda em relação aos atrativos, segundo dados da Secretaria de Turismo do município, 

atualmente existem diversos e variados eventos que ocorrem em Itapoá, no entanto não há 

um calendário oficial que reúna os eventos de fluxo turístico.  

Com base nos eventos apresentados pela secretaria e mencionados pelo trade-turístico 

de Itapoá, foram identificados, entre outros, os seguintes eventos que podem ser 

considerados também atrativos turísticos do município, na categoria Eventos Programados. 

Tabela 05. Relação dos principais eventos de fluxo turístico de Itapoá. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

1.1.5.2 Artesanato 

O artesanato de Itapoá apresenta uma diversidade de produtos, técnicas e matérias-

primas, com destaque para os trabalhos manuais e o artesanato de referência cultural, cujos 

trabalhos utilizam matéria-prima local, sejam elas recicladas ou naturais, como é caso da 

utilização do couro de peixe, escamas e conchas para a confecção de peças artesanais. 
  

Item Evento Data

1 Carnaval Fevereiro

2 Aniversário da cidade Abril

3 Rodeio Criolo Junho

4 Festa do Pescador Julho

5 Festa da Cambira Agosto

6 Festival de Música Setembro

7 Procissão Marítima Nossa Senhora Aparecida Outubro

8 Italama Novembro

9 Festival de Natal Dezembro
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Figura 24. Artesanato com conchas. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor.  

Com relação ao artesanato de referência cultural, cuja característica é a incorporação 

de elementos culturais tradicionais da região onde são produzidos, identificou-se uma 

predominância de produtos confeccionados com conchas, escamas e couro de peixe. 

Destaca-se o trabalho desenvolvido pela Associação dos Curtidores Artesanais da Pele de 

Peixe de Itapóa - ACAPPI, a qual utiliza o descarte da pele de peixe, após o processo de 

filetagem realizado por pescadores e peixarias, como matéria-prima para a confecção dos 

produtos artesanais, com forte referência na cultura local. 
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Figura 25. Artesanato com couro de peixe. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor.  

Já os trabalhos manuais desenvolvidos, apresentam uma variedade de produtos e 

técnica, com destreza e habilidade, porém utilizam moldes e padrões predefinidos, resultando 

em produtos de estética pouco elaborada. Percebe-se um exercício, por parte das artesãs, 

em apresentar produtos com referência na cultura local, inserindo nos produtos o nome de 

Itapoá, como referência e lembrança do município, no entanto, não são resultantes de 

processo criativo efetivo (ver diagnóstico completo no anexo 01). 

Figura 26. Trabalhos manuais desenvolvidos em Corupá. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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1.2 ANÁLISE DA DEMANDA TURÍSTICA POTENCIAL DA ÁREA TURÍSTICA. 

O desenvolvimento da atividade turística se dá através da troca que se estabelece entre 

a demanda (turistas) e a oferta (quantidade de bem ou serviço oferecido no mercado pelos 

prestadores de serviços turísticos). 

O mercado turístico é constituído, portanto, “[...] pelo conjunto de turistas e empresas 

que ofertam bens e serviços que satisfazem os desejos desses turistas no ato de sua viagem 

(IGNARRA, 2003)”. 

Porém, a oferta não possui a mesma característica em todas as localidades e a 

demanda também não possui a mesma necessidade e desejo, por isso é necessário que o 

mercado seja segmentado, tanto em relação à oferta quanto em relação à demanda, de modo 

a oferecer produtos adequados às necessidades dos clientes.  

Segmentar a demanda é, portanto, “[...] definir a parcela de pessoas que compartilham 

as mesmas características, necessidades e expectativas (BRASIL, 2009)”. Já a segmentação 

da oferta diz respeito à definição de “[...] uma oferta turística que tenha uma identidade 

comum, baseada [em um] tipo de experiência e que atenda as expectativas do segmento de 

demanda que queremos atrair [Ibid. 2009]”. 

Nesse sentido, existem alguns segmentos da demanda turística, caracterizados como 

segmentos prioritários, que se destacam em relação à característica desta demanda e a 

característica dos atrativos do município, além da capacidade de atendimento das 

expectativas desse público, no município de Itapoá (ver tabela abaixo). Existem ainda os 

segmentos que se destacam em relação ao potencial de crescimento do setor e as condições 

para que o município possa atender as necessidades e expectativas desse público no médio 

prazo e que, portanto, são caracterizados como segmentos potenciais. 

Desta forma, com relação aos segmentos de demanda prioritários, se destaca os 

turistas da Região Metropolitana de Curitiba, turistas da Região de Jaraguá do Sul e Joinville 

e, ainda, turistas da região do Planalto Norte devido à localização privilegiada de Itapoá em 

relação a estes mercados.  

Tabela 06. Relação dos segmentos prioritários do turismo em Itapoá. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Mercados Demanda

Geográfico Turistas da Região Metropolitana de Curitiba

Geográfico Turistas da Região de Jaraguá do Sul e Joinville

Geográfico Turistas da Região do Planalto Norte

Segmentos Prioritários de turismo em Itapoá
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Juntas estas regiões reúnem aproximadamente 7 milhões de habitantes e toda esta 

população está dentro de um raio de menos de 200 quilômetros de distância de Itapoá (ver 

figura abaixo). 

Figura 27. Mapa com a identificação da população dos principais estados emissores potenciais de 

turistas para o município. 

 
Fonte: Google Maps. 

Em função de sua proximidade com os mercados emissores citados acima e a facilidade 

de deslocamento por via terrestre (BR101, BR116 e B376 Norte e Sul, BR280 Leste e Oeste, 

além da SC415 e SC416 que dão acesso ao município), se percebe um grande potencial para 

a realização de viagens aos finais de semana, ao longo do ano, a partir desses mercados 

emissores, haja vista que esta é uma distância razoável para este tipo de viagem. 

Com relação aos segmentos emergentes, ou seja, mercados que futuramente podem 

passar a gerar fluxos de turistas para o município e região se destaca o segmento formado 

pelos turistas do meio oeste e oeste catarinense e também pelos turistas do meio oeste e 

oeste do Paraná. Porém, para que isso se concretize é fundamental implementar ações de 

estruturação de atrativos, promover investimentos nos atuais e em futuros meios de 

hospedagens e equipamentos de alimentos e bebidas, ofertar novos produtos e serviços 

turísticos e implantar uma estratégia eficiente de promoção e comercialização do destino. 
Por outro lado, percebe-se o potencial de segmentação da oferta turística de Itapoá, 

principalmente em relação aos seguintes segmentos (Ver tabela abaixo): 
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Tabela 07. Relação dos segmentos prioritários do turismo em Itapoá. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Com relação aos segmentos prioritários nota-se:  

O ecoturismo é um segmento com grande potencial de desenvolvimento no município 

em função das características naturais do território com destaque para a Baía da Babitonga e 

para a Reserva Volta Velha, De acordo com dados do Ministério do Turismo (BRASIL, 2008) 

o segmento de ecoturismo possui as seguintes características:  

 Público:  

- Entre 25 e 50 anos;  

- Poder aquisitivo médio e alto;  

- Escolaridade de nível superior;  

- Profissão de caráter liberal. 

- Viaja sozinho ou em pequenos grupos. 

 Permanência média no destino: 

- Nacional: 4 dias. 

- Internacional: 10 dias. 

- Procedência de grandes centros urbanos. 

- Desejo de contribuir para a conservação do meio ambiente 

Destaca-se ainda o turismo náutico, em função da estrutura náutica de Itapoá, que 

conta com duas marinas e dois píeres e, principalmente, em função da localização de Itapoá 

as margens da Baía da Babitonga, um ambiente de águas calmas, portanto seguro para a 

navegação e que conecta a região de Joinville, região mais rica de Santa Catarina, com o 

mar. Segundo dados do Ministério do Turismo (BRASIL, 2008b), este segmento possui as 

seguintes características:  

 Público de embarcações de pequeno e médio porte:  

a) O turista estrangeiro: 

- Tem entre 40 e 50 anos. 

- Possui poder aquisitivo elevado. 

- gasta, em média, cinco vezes mais que um turista convencional. 

Produtos Segmentos da Oferta

Produto 1 Ecoturismo

Produto 2 Turismo Náutico

Produto 3 Turismo de Sol e Praia

Segmentos Prioritários de turismo em Itapoá
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- é profissional liberal ou empresário. 

- interessa-se pela cultura, gastronomia e esportes da região. 

- vive a bordo na maioria do tempo. 

- é europeu ou americano. 

- visita vários destinos durante a permanência no País. 

b) O turista nacional divide-se em dois grupos: 

b.1) Com embarcação própria: 

- Pertence à classe média alta ou classe alta. 

- É empresário ou profissional liberal. 

- Possui tempo disponível para viagens longas. 

- As embarcações permanecem no mesmo porto ou marina por mais de 

seis meses. 

- Quando não reside próximo ao destino, possui casa no local. 

b.2) Com embarcação alugada: 

- Pertence à classe média. 

- Utiliza serviços de aluguel oferecidos pelas marinas e clubes náuticos. 

- Realiza viagens curtas e de fim de semana  

Por fim se destaca o turismo de sol e praia que, no município, consiste no segmento 

mais consolidado, portanto responsável pela maior parte da demanda local e que tem como 

principais atrativos as praias de Itapoá, Itapema do Norte e Barra do Saí.  

De acordo com dados do Ministério do Turismo (BRASIL, 2008c), os turistas que 

realizam este tipo de turismo possuem características muito variadas, pois incluem pessoas 

de todas as classes sociais e faixas etárias. 

É importante salientar que, com relação ao mercado doméstico, mais de 17% dos 

turistas atuais e potenciais planejam suas viagens com mais de 16 e menos de 30 dias de 

antecedência e mais de 30% destes turistas planejam suas viagens com mais de 31 até 180 

dias de antecedência, o que demonstra a importância da realização de ações planejadas para 

atrair esta demanda durante diferentes períodos do ano, conforme dados apresentados na 

tabela abaixo. 
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Tabela 08. Dados sobre o hábito de viagem de turistas domésticos atuais e potenciais. 

  
Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de Brasil (2017). 

A mesma pesquisa (BRASIL, 2017) demonstra que mais de 78% dos turistas 

domésticos (atuais e potenciais) organizam suas viagens por conta própria e menos de 22% 

deles compram pacotes turísticos. 

Por fim é importante destacar que a maior parte dos clientes atuais e potenciais possui 

como principal fator de motivação para a realização de uma viagem no Brasil, aspectos ligados 

à beleza natural e a natureza local, seguidos pelas praias e posteriormente à cultura local/ 

população, conforme tabela abaixo. 
  

Cliente Atual Cliente Potencial
Com antecedência 69,20% 68,80%

Até 15 dias 7,70% 7,80%

De 16 a 30 dias 18,00% 17,20%

De 31 a 60 dias 11,60% 7,90%

De 61 a 90 dias 8,90% 8,10%

De 91 a 180 dias 15,80% 17,00%

Mais de 181 dias 6,30% 10,60%

NS/NR 1,00% 0,20%

Sem antecedência 30,80% 31,20%

Você costuma programar a sua viagem com antecedência?                              
Com quanto tempo de antecedência?
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Tabela 09. Dados sobre o hábito de viagem de turistas domésticos atuais e potenciais. 

  
Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de Brasil (2017) 

Nota-se ainda que alguns outros segmentos possuem potencial para o desenvolvimento 

turístico no município, apesar de, atualmente, não oferecerem grande atratividade para o 

mercado em função, principalmente, da ausência de infraestrutura adequada para atender as 

necessidades dos turistas ou, ainda, devido à falta de competitividade em relação aos 

destinos concorrentes. Entre estes segmentos destaca-se: 

Tabela 10. Relação dos segmentos emergentes / potenciais do turismo em Itapoá. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Com relação aos segmentos emergentes, verifica-se:  

O turismo rural segundo o Ministério do Turismo “é o conjunto de atividades turísticas 

desenvolvidas no meio rural, comprometido com a produção agropecuária, agregando valor a 

produtos e serviços, resgatando e promovendo o patrimônio cultural e natural da comunidade” 

(BRASIL, 2008d). 

Entre as atividades integrantes do turismo rural se destaca: 

• hospedagem 

Cliente Atual Cliente Potencial
Beleza Natural 33,90% 37,90%

Praia 21,20% 24,40%

Cultura local/população 13,20% 13,60%

Perfil do local 12,50% 6,60%

Festa Popular 6,30% 3,80%

Rever familiares/amigos 3,90% 4,00%

Gastronomia 2,70% 3,10%

História/artes/museus 1,90% 2,90%

Observação da fauna/flora 1,00% 0,90%

Lazer em geral 0,30% 0,60%

Outras respostas 3,30% 2,30%

Principal motivo da escolha do destino turístico

Produtos Segmentos da Oferta

Produto 1 Turismo Rural

Segmentos Emergentes de turismo em Itapoá
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• alimentação 

• recepção à visitação em propriedades rurais 

• recreação, entretenimento e atividades pedagógicas vinculadas ao contexto rural 

• outras atividades complementares às acima listadas, desde que praticadas no meio 

rural, que existam em função do turismo ou que se constituam no motivo da 

visitação. 

É importante mencionar que o meio rural caracteriza-se não somente pela atividade 

agropecuária, mas também pela manutenção das tradições, estilo de vida, artesanato, além 

dos aspectos arquitetônicos característicos das populações rurais. Além disso, um aspecto 

importante é a agregação de valor a produtos e serviços, por meio da transformação de 

produtos in natura sob a forma de conservas, geleias, compotas, entre outros. Tais atributos 

dão valor à ruralidade, que é fator determinante para o desenvolvimento deste segmento. Em 

Itapoá, existem duas comunidades (Saí Mirim e Saí Guaçu) localizadas em áreas rurais onde 

a paisagem cênica é atrativa e o turismo rural pode ser desenvolvido. Nestas comunidades já 

existem propriedades que produzem compotas e geleias, mas ainda não oferecem atividades 

no meio rural. 

As informações apresentadas acima demonstram a oportunidade que Itapoá possui 

para ampliar a demanda turística a qual, atualmente, está quase completamente vinculada ao 

Turismo de Sol e Praia. Conforme destacado a atratividade de Itapoá está relacionada à sua 

diversidade natural, em especial de suas praias, da Baía da Babitonga e da Reserva Ecológica 

Volta Velha e, como complementação, à oferta dos atrativos culturais existentes em São 

Francisco do Sul, os quais estão muito próximos a Itapoá, e podem ser acessados por meio 

do serviço de travessia rápida, jetbus, ou pelo ferryboat, ambos desde a Vila da Glória 

1.3 ANÁLISE DA NECESSIDADE DE CAPACITAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O 

TURISMO, EM FUNÇÃO DOS SUBSETORES DE ATIVIDADE TURÍSTICA   

Conforme abordado no Capítulo 1.1.1 existem, em Itapoá, aproximadamente 206 

empresas de hospedagem e alimentação das quais 60 foram identificadas com potencial para 

atender a demanda turística do município.  

Para identificar a necessidade de capacitação de mão de obra para o turismo foi 

aplicada uma pesquisa, durante os meses de junho a agosto de 2017, com estas 60 empresas 

e foi obtido um retorno de 52 empresas.  

Com relação ao resultado da pesquisa, inicialmente destaca-se que 96,2% da oferta 

turística de Itapoá funciona durante todo o ano, fato que facilita a manutenção dos postos de 

trabalho (ver gráfico abaixo).  
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Gráfico 01. Funcionamento da empresa 

 

Com relação à capacidade de manutenção da equipe de trabalho, 59,6% dos 

respondentes informaram que sentem dificuldade em manter a equipe e os outros 40,4% 

disseram não ter dificuldade para manter a equipe.  

Gráfico 02. Identificação da necessidade em atrair e manter a equipe de trabalho 

 

Do total de respostas (32 respostas de 52 respondentes – múltipla escolha), 53,1% 

informaram que a principal dificuldade está relacionada à falta de comprometimento dos 

colaboradores, 43,7% informaram ser a falta de qualificação dos profissionais, 9,4% 

informaram que há muitas ofertas na alta temporada, 9,4% informaram que muitos 

profissionais são de fora da cidade, 6,2% informaram que existe um “leilão” por salários no 

município e 3,1% disseram tratar do salário baixo oferecido.  
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Gráfico 03. Motivos que dificultam a manutenção da equipe de trabalho 

 

Ainda com relação à situação da equipe de trabalho, foi identificado que 34,6% dos 

colaboradores já chegam capacitados para desempenhar as atividades na empresa, 34,6% 

não possuem capacitação e 30,8% informaram que metade dos colaboradores chega 

capacitada e a outra metade não possui capacitação.  

Gráfico 04. Situação da capacitação dos colaboradores no momento da contratação 

 

Com relação à capacitação que a empresa oferece/ já ofereceu aos colaboradores 

destacam-se os cursos de Atendimento ao Cliente (59,6%), Manipulação de Alimentos 

(36,5%), cursos para Camareiras e Garçons (24,7%) e Técnica de Vendas (9,6%).  Do total 

de respostas 24,9% identifica que a empresa nunca ofereceu treinamento aos colaboradores. 
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Gráfico 05. Tipo de capacitação já oferecida pela empresa 

 

Já em relação à capacitação que a empresa gostaria que fosse oferecida aos 

colaboradores destacam-se os cursos de Atendimento ao Cliente (73,1%), curso de Técnica 

de Vendas (36,5%), cursos de Manipulação de Alimentos (32,7%), curso de Gestão 

Financeira (9,6%) e, por fim, cursos de culinária e curso voltados ao turismo, ambos 

representados por 28,5% das respostas. Um dado curioso que foi identificado na pesquisa, é 

que 11,5% das empresas não tem interesse em oferecer capacitação para seus 

colaboradores. 
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Gráfico 06. Demanda por novas capacitações 

 

Quando questionados sobre o conhecimento a respeito de instituições que oferecem 

capacitação para o setor de turismo e hospitalidade, foram citados o Sebrae (15,4%), CDL 

(19,2%) e a Prefeitura Municipal (3,8%). Destaca-se que 63,3% das respostas demonstram 

que os respondentes não souberam informar quais são as entidades que oferecem 

capacitação para o setor.  
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Gráfico 07. Identificação das fontes de capacitação na região 

 
Nota-se que existe uma série de aspectos a serem melhorados na área de capacitação 

em turismo, além disso, é importante destacar que os salários médios oferecidos aos 

trabalhadores do setor de alimentação e hospedagem são inferiores a média regional, 

estadual e nacional, o que gera, também neste aspecto, uma falta de atratividade para que a 

mão de obra regional tenha interesse em atuar no segmento (ver tabela abaixo). 

Tabela 11. Salário de ocupação médio, segundo Itapoá, Região Norte, Santa Catarina e Brasil em 2011 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de SEBRAE (2013). 

Com relação aos gestores das empresas, é importante notar também a necessidade de 

capacitação desses profissionais, haja vista que a pesquisa identificou que 88,5% das 

empresas possuem gestão familiar, contra 11,5% que possuem uma gestão profissional (ver 

gráfico abaixo).  
  

Produtos Itapoá Região Norte Santa Catarina Brasil

Seção I - Alojamento 
e Alimentação 822,00 965,60 933,40 889,40

Salário de ocupação médio, segundo Itapoá, Região Norte, Santa Catarina e Brasil em 2011
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Gráfico 08. Tipo de gestão da empresa 

 

É necessário, portanto, promover a capacitação destes gestores para que possam ter 

acesso a: 

 melhores práticas de gestão dos negócios turísticos; 

 gestão financeira de pequenas empresas turísticas; 

 novas formas de comercialização dos produtos turísticos; 

 benefícios da atuação cooperada; 

 gestão de pessoas;  

 gestão de redes sociais; 

 entre outros.  

Por fim, para promover o desenvolvimento do turismo na região e diminuir a 

sazonalidade do turismo no município, percebe-se a necessidade de ampliação da 

infraestrutura urbana e a estruturação dos atrativos, para que assim o turismo no município 

possa atender as necessidades e expectativas do turista. Além disso, percebe-se a 

necessidade de oferta de salários, para os colaboradores das empresas de turismo, que sejam 

mais próximos à média da região e o estabelecimento de parcerias, com as instituições de 

ensino e entidades que oferecem capacitação, de modo a oferecer mais vagas e cursos 

ligados ao setor de turismo e hospitalidade e, desta forma, gerar mais atratividade ao 

empregado e, como consequência, um melhor serviço ao turista.  

1.4 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

A partir da análise do mercado turístico de Itapoá, verifica-se um considerável potencial 

de desenvolvimento da atividade turística no município, com ênfase para os segmentos do 

Ecoturismo, Turismo Náutico e Turismo de Sol e Praia, os quais foram identificados como 

segmentos prioritários do turismo no município, ou seja, segmentos com maior potencial de 
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atratividade e que podem ser desenvolvidos/ promovidos sem que sejam exigidos grandes 

investimentos. 

O desenvolvimento do Ecoturismo em Itapoá está ligado principalmente aos recursos 

naturais existentes no município, sendo representado principalmente pela Reserva Volta 

Velha, que conserva aproximadamente mil hectares de Mata Atlântica, na qual já são 

realizadas atividades de educação ambiental, observação de pássaros, entre outras e a Baía 

da Babitonga, considerada um dos estuários mais importantes do estado de Santa Catarina. 

Já o Turismo Náutico está atrelado à estrutura náutica existente em Itapoá, que conta 

com três trapiches incluindo o da Vila da Glória, duas marinas privadas, e também trapiches 

em alguns dos restaurantes da orla. Além disso, trata-se de uma região de cenário 

paisagístico atraente, devido ao arquipélago composto por catorze ilhas ao longo da Baía da 

Babitonga, que são aspectos que facilitam o desenvolvimento deste segmento. 

Por fim, o Turismo de Sol e Praia, que já é um segmento consolidado no município, 

está diretamente ligado aos quase 32 km de extensão de praias com uma balneabilidade 

excelente durante praticamente o ano todo, e que permitem a prática de esportes como surfe, 

windsurfe, stand up paddle, entre outros. 

É necessário destacar que o turismo em Itapoá é extremamente dependente do Turismo 

de Sol e Praia, portanto sazonal e, devido à oferta limitada de meios de hospedagens, a 

maioria dos turistas que visita a cidade não se hospeda em hotéis ou pousadas, mas sim em 

casas de veraneio, Tal fato impacta diretamente a economia do município em função do não 

pagamento, por parte destes visitantes, de tributos relacionados ao serviço de hospedagem 

e, também, devido a não utilização de serviços ligados ao turismo, como, por exemplo, no 

caso das empresas de alimentos e bebidas. 

Nota-se ainda que, em função das características da oferta turística do município, Itapoá 

possui potencial para atrair turistas de mercados regionais, especificamente da região 

metropolitana de Curitiba, da região de Jaraguá do Sul e Joinville, e também da região do 

Planalto Norte, cuja população é de aproximadamente sete milhões de pessoas. 

Com relação ao grau de integração da oferta e da cadeia de valor turística de Itapoá 

faz-se necessário um esclarecimento sobre o que de fato é a cadeia de valor turística. Parte-

se, portanto, da ideia de que a cadeia produtiva “[...] Pode ser definida como uma rede 

integrada de setores e subsetores econômicos, que possibilitam a elaboração de um produto 

pela interação de processos e decisões harmônicos em relação ao objeto final (THOMAZI, 

2006)”. Ou seja, no turismo a cadeia produtiva integra todos os prestadores de serviço que 

direta ou indiretamente são responsáveis pela concepção do produto turístico. 

Já no caso da cadeia de valor é necessário considerar todas as etapas dos processos 

de produção e de distribuição que agregam valor a produtos e serviços até o consumidor final 

(ver figura abaixo). Dito isto é possível dizer que a cadeia de valor abrange:  
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1. a cadeia produtiva (matéria-prima até produto/serviço),  

2. a cadeia de distribuição (produto/serviço até o consumidor final),  

3. bem como todos os elementos de influência direta e indireta não descritos na forma 

de atividade (como governos, cooperativas e instituições públicas e privadas, entre 

outras). 

Figura 28. Modelo esquemática da cadeia de Valor 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de Vivagreen (2008). 

A figura a seguir ilustra a integração entre as empresas que fazem parte da cadeia 

produtiva do turismo de Itapoá; e a integração destas com a cadeia de distribuição e demais 

atores que integram a cadeia de valor do turismo de Itapoá. Quanto mais grossa é a linha que 

une cada ator dentro da cadeira de valor, maior é a integração que existe entre os atores.  

No caso de Itapoá foi percebida uma falta de integração entre a maior parte dos elos da 

cadeia. Parte deste fato ocorre devido a muitas das empresas do município possuírem gestão 

familiar, caracterizadas como microempresas e normalmente gerenciadas por um membro da 

própria família. Tais características demonstram que os gestores destas empresas não 

percebem a importância de ações integradas entre a iniciativa pública e privada, com o 

objetivo de desenvolver e promover o turismo na região. Além disso, em Itapoá, percebe-se 

uma rotatividade muito grande no que diz respeito à gestão dos empreendimentos, devido à 

prática do arrendamento, fato que dificulta também, a realização de ações conjuntas. 
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Figura 29. Modelo esquemático da cadeia de Valor do Turismo de Itapoá. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de Vivagreen (2008) e Thomazi (2006). 

Da mesma forma, nota-se também a atuação da principal entidade local, a Associação 

Empresarial e Industrial de Itapoá – ACINI, que possui um número baixo de associados 

integrantes do trade-turístico local, o que demonstra mais uma vez a falta de integração entre 

as empresas da cadeia produtiva do turismo local. 

Contudo, percebe-se que a atuação do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas – SEBRAE é de extrema importância no município, uma vez que este desenvolve 

um conjunto de ações direcionadas às empresas ou por meio de ações junto ao governo local 

e entidades parceiras, em prol do desenvolvimento do turismo e das atividades associadas 

ao turismo, como por exemplo, o comércio e o artesanato. 

Com relação à integração dos centros de ensino, com a cadeia produtiva do turismo de 

Itapoá, verificou-se uma integração frágil, devido à ausência de centros de ensino voltados 

para a atividade turística no município, entretanto, existem centros de ensino e entidades que 

oferecem capacitação em municípios próximos, os quais poderiam oferecer cursos com foco 

em turismo e atividades que se relacionam com a atividade.  

Além disso, também foi constatado que não há uma integração destes centros e 

entidades, com o próprio governo, neste caso a Secretaria de Turismo e Cultura de Itapoá, 

que poderia ser viabilizada por meio de parcerias estratégicas ou convênios para o 

desenvolvimento de pesquisas e estudos, além da criação de oportunidades de estágios e 

vagas de emprego para um maior número de estudantes destas instituições. 
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Com relação à cadeia de distribuição, que no turismo é caracterizada pela atuação das 

agências e operadoras de turismo, foi identificado que em Itapoá não existem agências de 

turismo receptivo, apenas emissivo. Ou seja, pouco ainda é realizado, pelas empresas de 

turismo local, no sentido de organizar produtos turísticos que possam ser comercializados nos 

mercados emissores, sejam eles emissores regionais, nacionais ou até mesmo internacionais, 

e desta forma, promover o turismo de forma estruturada e planejada.  

Assim como acontece com outros destinos do estado e inclusive do Brasil, o turismo de 

Itapoá, atualmente, vende:  

 diárias em hotéis diretamente ao turista, quer seja por meio da internet ou telefone; 

 diárias em hotéis por meio das OTA’s (agências online) (ex.: Booking, Expedia, 

Decolar, entre outras); ou 

 diárias em hotéis por meio das agências de viagens. 

Novamente, fica clara a falta de integração entre as empresas locais, que poderiam 

estar comercializando produtos com valor agregado e com maior atratividade, ao invés de 

comercializar apenas diárias em hotéis/pousadas.  
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II. ANÁLISE DA INFRAESTRUTURA BÁSICA E DOS SERVIÇOS GERAIS 
ENCONTRADOS NA ÁREA TURÍSTICA4 

2.1 REDE VIÁRIA DE ACESSO À ÁREA E PRINCIPAIS ATRATIVOS 

2.1.1 Acesso rodoviário 

O acesso ao município de Itapoá pode ser realizado por via rodoviária, via aquaviária e 

via aérea, esta última por voos com destino aos aeroportos de Florianópolis, Joinville, 

Navegantes ou Curitiba. A principal via de acesso rodoviário a Itapoá é a SC415, rodovia que 

integra a BR101, no município de Garuva, ao município de Itapoá. 

Com relação a BR101, está é a principal ligação entre o Rio Grande do Sul, a partir de 

Porto Alegre a Itapoá, via Florianópolis e também a principal ligação dos Estados do Sudeste, 

em especial, o Paraná, a Itapoá, via Curitiba. Neste último caso a partir de Curitiba o acesso 

se dá por meio da BR376 que volta a se chamar BR101 no estado de Santa Catarina (ver 

figura abaixo). 

Figura 30. Identificação das principais rodovias que dão acesso a Itapoá.  

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017).  

                                                            
4 SEBRAE. Santa Catarina em Números: Itapoá /SC. Florianópolis: Sebrae/SC, 2013. 134p. 
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No sentido leste/oeste, a principal rodovia utilizada é a BR280, que liga o extremo oeste 

catarinense até São Bento do Sul, de onde se tem acesso a Itapoá via SC418 e na sequência 

pela BR101 até Garuva. Por fim, destaca-se novamente a BR280 como principal ligação entre 

a região de Jaraguá do Sul e a BR101, rodovia que segue no sentido norte até Garuva, de 

onde se tem acesso a SC415. 

A partir da SC415, os principais acessos à oferta turística de Itapoá se dão por meio da 

SC 416 e Estrada Geral Saí Mirim, no sentido sul/norte ou PR412 e Avenida Saí Mirim, no 

sentido norte/sul.  Já na área urbana, os principais acessos se dão por meio das avenidas 

Beira Mar 5, Avenida Brasil, Avenida Beiramar, Avenida André Rodrigues de Freitas, Avenida 

Celso Ramos, Avenida Principal e Avenida XV de Novembro, as quais ligam a cidade da 

Figueira do Pontal até a Barra do Saí. 

A fim de conceituação, as vias citadas acima podem ser consideradas os principais 

corredores turísticos do município. Os corredores turísticos “são as vias de conexão entre as 

zonas, as áreas, os complexos, os centros, os conjuntos, os atrativos turísticos, os portos de 

entrada do turismo receptivo e as praças emissoras do turismo interno, que funcionam como 

elemento estruturador do espaço turístico (Boullón, 2002 p. 97)”. 

É justamente nestas vias que a maior parte dos turistas faz seu deslocamento para 

acesso e, também, para o deslocamento dentro do município. 

2.1.2 Terminal Rodoviário 

Itapoá não possui um terminal rodoviário, mas sim, uma loja que comercializa 

passagens rodoviárias e que por consequência, é a parada para embarque e desembarque 

rodoviário no município.  

a) Terminal Rodoviário de Itapoá 

Endereço: Rua do Príncipe, 1020– Itapoá/SC 

Telefone: (47) 3443 1137 
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Figura 31. Local onde é realizado o embarque e desembarque rodoviário em Itapoá.  

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

2.1.3 Acesso marítimo / aquaviário 

O acesso aquaviário ao município de Itapoá se dá principalmente por meio da 

navegação, com embarcações próprias ou via ferry boat (balsas) na Baía da Babitonga, a qual 

liga o município de Itapoá a Joinville, num trajeto de aproximadamente 26 km.  
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Figura 32. Mapa do acesso aquaviário ao município de Itapoá. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

No município o acesso pode ser realizado por meio do Trapiche da Figueira do Pontal, 
Píer do Porto de Itapoá, Trapiche da Vila da Glória, ou ainda por meio da estrutura disponível 
nas duas marinas (Marina Pontal e Itapoá Marina).  

Itapoá possui também um terminal portuário, no entanto, atualmente, o porto é utilizado 
apenas para cargas. O porto iniciou suas operações em junho de 2011, conta com estrutura 
capaz de movimentar 500 (quinhentos) mil TEUs (1 TEU representa um container de 20 pés) 
por ano e já iniciou sua operação de expansão, que permitirá movimentar aproximadamente 
2 (dois) milhões de TEUs por ano. 
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Figura 33. Vista do Porto de Itapoá. 

 
Fonte: Porto Itapoá. 

Endereço: Avenida Beira Mar 5, 2900, Figueira do Pontal – Itapoá 

Telefone: (47) 3443 8500 

2.1.4 Acesso aéreo 

Itapoá não possui um aeroporto, porém existem 4 (quatro) aeroportos localizados dentro 

de um raio de menos de 265 km a partir do centro do município. São os aeroportos: Hercílio 

Luz, localizado no município de Florianópolis; Lauro Carneiro Loyola, localizado em Joinville; 

Ministro Victor Konder, localizado no município de Navegantes e o Aeroporto Internacional 

Afonso Pena, localizado no município de Curitiba.  

O Aeroporto Internacional Hercílio Luz (Florianópolis) está localizado a 263 km ao sul 

de Itapoá (ver figura abaixo).  

O acesso a partir do Aeroporto Internacional Hercílio Luz é realizado por meio da BR101 

até a saída para Garuva, e em seguida SC415 e 416 até chegar ao município. 
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Figura 34. Mapa de localização do Aeroporto Internacional Hercílio Luz em relação à Itapoá. 

 
Fonte: Google Maps. 

O Aeroporto Lauro Carneiro Loyola (Joinville) está a 84,5 km a sudoeste de Itapoá (ver 

figura abaixo). 

O acesso a partir do Aeroporto Lauro Carneiro Loyola é realizado por meio da BR101 

até Garuva e, posteriormente pelas SC415 e 416, sendo estas as principais vias de acesso 

ao município. 
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Figura 35. Mapa de localização do Aeroporto Lauro Carneiro de Loyola (Joinville) em relação 

à Itapoá. 

 
Fonte: Google Maps. 

O Aeroporto Ministro Victor Konder (Navegantes) está localizado a 160 km ao sul de 

Itapoá (ver figura abaixo). 

O acesso a partir do Aeroporto de Navegantes é realizado por meio da BR470 até a 

BR101, de onde se segue até a SC415 e posteriormente SC416, no município de Garuva, 

rodovias que integram a BR101 até Itapoá.  
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Figura 36. Mapa de localização do Aeroporto Internacional Ministro Victor Konder (Navegantes) em 

relação à Itapoá. 

 
Fonte: Google Maps. 

Por fim, o Aeroporto Internacional Afonso Pena (Curitiba) está a 126 km ao norte de 

Itapoá (ver figura abaixo).  

O acesso desde o Aeroporto Afonso Pena se dá por meio da rodovia BR376 até a 

entrada de Garuva, e posteriormente pelas SC415 e 416 até Itapoá. 
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Figura 37. Mapa de localização do Aeroporto Internacional Afonso Pena (Curitiba) em relação à Itapoá. 

 
Fonte: Google Maps. 

2.1.4.1 Aeroporto Internacional Hercílio Luz 

O Aeroporto Internacional Hercílio Luz está localizado na Rodovia Deputado Domício 

Freitas, 3393, Carianos – Florianópolis. Possui atualmente (2017) um terminal de passageiros 

com 9.440 m2 e capacidade para atender 4,1 milhões de passageiros por ano. Porém, há 

uma obra para a construção de um novo terminal de passageiros, com projeção de ampliação 

para 36.000 m2 de área construída e capacidade de atendimento de mais de 10 milhões de 

passageiros por ano. Com as novas diretrizes do governo federal, o aeroporto passou por um 

processo de concessão para a iniciativa privada e, após o processo de transição operacional 

do mesmo, a obra será retomada, com previsão de início em Janeiro de 2018. 

Telefone: (48) 3331 4000 

Status da obra de construção do novo terminal: Obra parada. 

Término: Sem previsão. 

Operam no aeroporto as companhias: Avianca, Azul, Gol e Latam. 

De acordo com dados da INFRAERO (2017), o complexo aeroportuário do aeroporto 

Internacional Hercílio Luz é assim caracterizado: 

 Siglas IATA/Infraero: FLN / SBFL 
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 Sítio Aeroportuário: 9.086.589 m² 

 Pátio de Aeronaves: 20.187 m² 

 Estacionamento de aeronaves: 

 9 para aeronaves da aviação regular 

 5 para aeronaves da aviação geral 

 Pista (dimensões – comprimento x largura):  

 2.300m x 45m e 1.500m x 45m 

 Terminal de Passageiros: 9.440 m² 

 Capacidade/ano: 4.177.800 passageiros 

 Estacionamento de veículos - Capacidade: 539 vagas 

2.1.4.2 Aeroporto de Joinville – Lauro Carneiro de Loyola 

O aeroporto de Joinville – Lauro Carneiro de Loyola está localizado na Avenida Santos 

Dumont, 9.000, Joinville. O aeroporto possui um terminal de passageiros com 4.000 m2 e área 

de embarque e desembarque doméstico. 

Telefone: (47) 3417 4000 

Operam no aeroporto as companhias: Azul, Gol e Latam. 

De acordo com dados da INFRAERO (2017), o complexo aeroportuário do aeroporto 

de Joinville é assim caracterizado: 

 Siglas IATA/Infraero: JOI / SBJV 

 Sítio Aeroportuário: 1.331 milhão de m² 

 Pátio de Aeronaves: 15.010 m² 

 Estacionamento de aeronaves:  

4 posições de aviação comercial 

5 posições de aviação geral, de acordo com a composição. 

 Pista (dimensões – comprimento x largura): 1.540 m x 45 m 

 Terminal de Passageiros: 4.000 m² 

 Capacidade/ano: 0,8 milhão de passageiros 

Estacionamento de veículos - Capacidade: 300 veículos 
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2.1.4.3 Aeroporto Internacional de Navegantes – Ministro Victor Konder 

O aeroporto Internacional de Navegantes – Ministro Victor Konder está localizado na 

Rua Osmar Gaya, 1.297, Navegantes. O aeroporto possui um terminal de passageiros com 

5.200 m2 e área de embarque e desembarque internacional.  

Telefone: (47) 3342 9200 

Operam no aeroporto as companhias: Azul, Gol e Latam. 

De acordo com dados da INFRAERO (2017), o complexo aeroportuário do aeroporto 

Internacional de Navegantes é assim caracterizado: 

 Siglas IATA/Infraero: NVT / SBNF 

 Sítio Aeroportuário: 680.633,30 m² 

 Pátio de Aeronaves: 20.276 m² 

 Estacionamento de aeronaves:  

6 posições de aviação comercial; 

4 posições de aviação de asa rotativa; 

6 a 15 posições de aviação geral, de acordo com a composição. 

 Pista (dimensões – comprimento x largura): 1.701 m x 45 m 

 Terminal de Passageiros: 5.200 m² 

 Capacidade/ano: 1,4 milhão de passageiros 

 Estacionamento de veículos - Capacidade: 344 veículos 

2.1.4.4 Aeroporto Internacional de Curitiba – Afonso Pena 

O aeroporto Internacional de Curitiba – Afonso Pena está localizado na Av. Rocha 

Pombo - Águas Belas em São José dos Pinhais, cidade que faz parte da região metropolitana 

de Curitiba, situada a 7 km de distância da capital do estado. O aeroporto possui um terminal 

de passageiros com 112 mil m2 e área de embarque e desembarque internacional.  

Telefone: (41) 3381 1515 

Operam no aeroporto as companhias: Aerolineas Argentinas, Avianca, Azul, Gol e Latam. 

De acordo com dados da INFRAERO (2017), o complexo aeroportuário do aeroporto 

Internacional de Curitiba é assim caracterizado: 

 Siglas IATA/Infraero: CWB / SBCT 

 Sítio Aeroportuário: 7.362 milhões de m² 

 Pátio de Aeronaves:  

Principal 1: 90.386 m² 

Pátio 2: 34.850 m² 

 Estacionamento de aeronaves:  
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14 pontes de embarque 

10 posições remotas – pátio 2 

2 posições remotas – pátio 1 

 Pista (dimensões – comprimento x largura):  

Principal: 2.218 m x 45 m 

Auxiliar: 1.798 m x 45m 

 Terminal de Passageiros: 112.000 m² 

 Capacidade/ano: 14,8 milhões de passageiros 

 Estacionamento de veículos - Capacidade: 2.122 veículos 

2.2 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Em 2010, o país possuía 57.324.167 domicílios com abastecimento de água, o Estado 

contava com 1.993.097 estabelecimentos nas mesmas condições, sendo a Região Norte 

responsável por 18,87% destes estabelecimentos. 

O município de Itapoá, pertencente a esta região, possuía no mesmo ano, um total de 

5.022 estabelecimentos com abastecimento de água. A tabela a seguir detalha o número de 

domicílios, por tipo de abastecimento, para o ano de 2010, na cidade de Itapoá. 

Tabela 12. Indicadores de abastecimento de água em Itapoá, em 2010 

 
Fonte: Sebrae (2013) 

O município, em 2010, possuía 4.402 domicílios ligados à rede geral de abastecimento 

de água, representando 87,65% do total de domicílios existentes em Itapoá. 

2.3 NÍVEL DE COBERTURA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

De acordo com dados do SEBRAE (2013) pode-se constatar que o sistema de coleta e 

tratamento de esgoto do município, em 2010, atingia apenas 1% dos domicílios, ou seja, 

apenas 51 domicílios estão ligados à rede de esgoto. Atualmente, o município ainda não 

Indicadores de abastecimento de água - 2010 Domicílios % relativo

Rede geral 4.402 87,65%
Poço ou nascente na propriedade 487 9,70%
Poço ou nascente fora da propriedade 106 2,11%
Carro-pipa ou água da chuva 4 0,08%
Rio, açude, lago ou igarapé 5 0,01%
Poço ou nascente na aldeia - -
Poço ou nascente fora da aldeia - -
Outra 18 0,36%
Total 5.022 100%
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possui rede de coleta e tratamento de esgoto, no entanto, conforme informações da Secretaria 

de Obras e Infraestrutura, foi realizada uma licitação e a empresa vencedora tem um prazo 

de até 10 anos realizar a instalação do sistema de saneamento no município. A tabela abaixo 

apresenta uma visão geral sobre o sistema de esgotamento sanitário de Itapoá. 

Tabela 13. Indicadores municipais de saneamento básico em Itapoá, em 2010 

 
Fonte: Sebrae (2013) 

2.4 NÍVEL DE ATENDIMENTO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA 

De acordo com dados da empresa terceirizada Serrana, responsável pelo serviço de 

limpeza urbana em Itapoá, a coleta de lixo é realizada em todo o município, com a seguinte 

frequência:  
  

Domicílios % relativo Domicílios % relativo

Ligados a rede de esgoto ou pluvial 51 1,00% 579.576 29,10%
Fossa séptica 4.483 89,30% 947.168 47,50%
Fossa rudimentar 438 8,70% 384.013 19,30%
Vala 21 0,40% 44.168 2,20%
Rio, lago ou mar 3 0,10% 24.524 1,20%
Outro escoadouro 8 0,20% 7.887 0,40%
Sem banheiro ou sanitário 18 0,40% 5.761 0,30%
Total 5.022 100% 1.993.097 100,00%

Itapoá Santa Catarina
Indicadores de saneamento básico - 2010
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Tabela 14. Escala de coleta de resíduos orgânicos no município 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017). Com dados da Serrana. 

O material, coletado diariamente, é levado para o aterro sanitário de Mafra por 

caminhões compactadores de coleta do município. 

Com relação à coleta seletiva de resíduos, a escala de coleta é diferente da coleta de 

lixo, conforme pode ser observado abaixo: 
  

Dia

Barra do Saí, Brasília, Gambijú Fundos, Rainha, 
Volta ao Mundo 1 e 2, Diamantina, Balneário Saí 

Mirim até a rua 370, 
Príncipe, São José, Samambaial, Itapema do Norte, 

Gleba 1 e 2, Centro, Balneário Brasília Centro, 
Balneário Cambijú Centro.

Itapema do Norte, Gleba 1 e 2, Centro, Balneário 
Brasília Centro, Balneário Cambijú Centro, Verdes 
Mares, Balneário Itapoá, Santa Clara, Balneário 

Anexo B1, Estrelas, Princesas do Mar, Mariluz, Rio 
Gracioso, Palmeiras, Figueira, 

Pontal, Brandalize, Rosa dos Ventos, Itamar, 
Uirapuru, Imperador, 1º de Julho, Saí Mirim Rural, 
Jaca, Paese, Jardim da Barra, Balneário Jardim 
Pérola do Atlântico, Balneário Nossa Senhora 

Aparecida

Terças, Quintas e Sábados

Segundas, Quartas e Sextas

Coleta de Lixo Orgânica

Local
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Tabela 15. Escala de coleta de resíduos não orgânicos no município 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017). Com dados da Serrana. 

Todos os resíduos da coleta seletiva são entregues a Cooperativa de Catadores de 

Itapoá, uma cooperativa de reciclagem responsável pela triagem e comercialização do 

material.  

2.5 CONDIÇÕES DOS SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO 

Os principais meios de comunicação do município registrados, em 2012, estão dispostos 

conforme descrito a seguir. Compete observar que além dos veículos de comunicação 

destacados, o município conta com acesso a jornais e revistas de circulação regional e 

nacional. 

Tabela 16. Principais meios de comunicação do município, em 2012 

 
Fonte: Sebrae (2013) 

Dia

Quartas

Coleta Seletiva de Resíduos

Segundas

Terças

Quintas

Local

Figueira, Pontal, Brandalize, Rosa dos Ventos, 
Itamar, Uirapuru, Palmeiras

Sextas  Rainha, Volta ao Mundo, Diamantina, Barra do Saí.

Princesa do Mar, Itapoá, Estrelas, Santa Clara, 
Verdes Mares, Maruluz

Paese Fundos, Celesc, Jardim da Barra, Pérola do 
Atlântico, Nossa Senhora Aparecida, Pérola e 

Samambaial.

Itapema do Norte - centro, Cambijú.

Meio de comunicação Empresa

Jornais -
Rádios FM Valle & Silva Ltda
Rádios AM -
Rádios Comunitárias -

Emissoras de TV Rede Globo, Rede Vida, Rede Record, Record 
News, Bandeirantes TV e SBT

Agências de Correios 1 agência
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Além disso, o município é atendido pelo serviço de telefonia fixa, móvel e internet móvel 

das seguintes empresas:  

Tabela 17. Principais empresas de telefonia e internet móvel em 2012. 

 
Fonte: Sebrae (2013) 

2.6 COBERTURA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ÁREAS URBANAS ATENDIDAS; 

EVENTUAIS INTERRUPÇÕES DE FORNECIMENTO DE ENERGIA 

O município de Itapoá é atendido pela concessionária Celesc, principal empresa do 

setor no estado de Santa Catarina. Conforme pode ser observado na tabela abaixo, no 

período de 2006 a 2010 houve um incremento de 15,98% no número de unidades atendidas, 

totalizando 14.392 unidades.   

Tabela 18. Consumidores e consumo de energia elétrica em Itapoá, no período de 2006 a 2010 

 
Fonte: Sebrae (2013) 

Do total de unidades consumidoras, aproximadamente 89% representam unidades 

residenciais, responsáveis por 59,93% do consumo de energia do município.  As unidades 

comerciais do município representam 3,3% das unidades consumidoras e são responsáveis 

por pouco mais de 16,38% do consumo total de energia. Já as unidades industriais 

representam 6,1% das unidades consumidoras e são responsáveis por 6,09% do consumo 

total de energia (ver tabela abaixo). 
  

Telefonia Empresa

Telefonia fixa Embratel, GVT, Intelig, Oi, Telemar, Tim e Vivo
Telefonia móvel Claro, Oi, Tim e Vivo
Internet móvel Vivo

Ano Nº de unidades 
consumidoras

Consumo Total 
(kW/h)

Média de Consumo 
Anual Per Capita 

(kW/h)

2006 12.409 20.419.284 1.646
2007 12.955 22.031.105 1.701
2008 13.400 22.524.482 1.681
2009 14.115 25.401.216 1.800
2010 14.392 27.738.712 1.927

Evolução 2006/2010 15,98% 35,85% 17,07%
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Tabela 19. Número de consumidores e demanda de energia elétrica, segundo tipologia da unidade 

consumidora de Itapoá, em 2010 

 
Fonte: Sebrae (2013) 

2.7 ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DISTRIBUIÇÃO DE POSTOS, SERVIÇOS 

AMBULATORIAIS E CAPACIDADE DE INTERNAÇÃO EM HOSPITAIS OU CLÍNICAS 

ESPECIALIZADAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS5. 

De acordo com dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, existem, 

em Itapoá, 7 (sete) estabelecimentos privados de saúde, entre clínicas, laboratórios e 

farmácias. 

O sistema público de saúde é composto por 10 (dez) estabelecimentos de administração 

pública, entre Unidades Básicas de Saúde e Pronto Atendimento. As Unidades Básicas de 

Saúde se encontram em diversas regiões do município (ver tabela abaixo) e atendem nos 

seguintes horários: 08h ao 12h e das 13h às 17h. Além disso, oferecem exclusivamente aos 

cidadãos de Itapoá, os seguintes serviços:  

 atendimento primário; 

 consulta médica; 

 ações de prevenção dentro da família, da mulher gestante ao idoso; 

 consulta de enfermagem; 

 vacinação;  

 procedimentos ambulatoriais com as técnicas de enfermagem;  

 agentes comunitários de saúde – cadastramento das famílias de cada micro área; 

 atendimento odontológico (prevenção e tratamento). 

                                                            
5 BRASIL. Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Disponível em: 
<http://cnes.datasus.gov.br/pages/estabelecimentos/consulta.jsp> . Acesso Junho de 2017. 

Tipo de consumidor Nº de unidades 
consumidoras

Consumo total 
(kW/h)

Representatividade 
no consumo

Residencial 12.750 16.623.026 59,93%
Industrial 882 1.688.846 6,09%
Comercial 473 4.544.840 16,38%
Rural 218 561.694 2,02%
Poderes Públicos 66 1.467.747 5,29%
Iluminação Pública 1 2.842.835 10,25%
Serviço Público - - -
Consumo Próprio 2 9.724 0,04%
Revenda - - -
Total 14392 27.738.712 100%
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Figura 38. Identificação da Unidade Básica de Saúda da Família. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

Tabela 20. Relação das Unidades Básicas de Saúde de Itapoá, 2017. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

2.7.1 Leitos de Internação no Município 

A tabela a seguir demonstra o número de leitos na região, no Estado e no Brasil, nos 

anos de 2007 e 2012. 

1 ESF Barra do Saí Av. D. Henrique nº 135 Barra do Saí (47) 3443-6687

2 ESF Itapema do Norte Rua Alexandre Stika Nº 456 Itapema do Norte (47) 3443-1121

3 E.S.F – Pontal do Norte/ Jaca Rua: 2760 sn Pontal (47) 3443-7064

4 P.A. Pronto Atendimento Hospitalar 24 
horas

Rua Mariana Michels Nº 900 Itapema do Norte (47) 3443- 2630

5 Posto de Saúde Família Rua Joaquim Peres Samambaial (47) 3443-0150

6 Posto de Saúde Itapoá Rua: Nossa senhora do Perpétuo Socorro Centro (47) 3443- 2655

Item Unidades Básicas de Saúde Endereço TelefoneBairro 
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Tabela 21. Número de leitos de internação existentes em Itapoá, Região Norte, Santa Catarina e Brasil, 

em 2007 e 2012 

 
Fonte: Sebrae (2013) 

2.7.2 Leitos de internação, por tipo, existentes em Itapoá, no período de 2007 a 2012 

Conforme pode ser observado na tabela abaixo, no período entre 2007 e 2012 houve 

uma evolução positiva de 100% na oferta de leitos visto que o município passou a contar com 

um leito de internação em 2012. Atualmente, segundo informações coletadas junto ao posto 

médico, Itapoá não dispõe mais deste único leito, sendo todos os pacientes direcionados para 

Joinville. 

Tabela 22. Número de leitos de internação por tipo, existentes em Itapoá em 2007 e 2012 

 
Fonte: Sebrae (2013) 

2.7.3 Número de Leitos Hospitalares e UTIs por 1.000 Habitantes 

No Estado, em 2010, existiam 2,45 leitos de internação para cada 1.000 habitantes, 

índice que reduz para 1,80, quando considerados apenas os leitos disponibilizados pelo 

Sistema Único de Saúde – SUS. Itapoá não possui leitos de internação, sendo assim, quando 

necessário, os atendimentos são direcionados para os seguintes centros de referência, 

localizados em Joinville: 

 Hospital Municipal São José 

 Hospital Regional Hans Dieter Schmidt 

 Maternidade Darcy Vargas 

Os dados referentes ao município, região, Estado e País estão apresentados na tabela 

a seguir. 

Anos Itapoá Região Norte Santa Catarina Brasil

2007 - 2.126,00 16.130 500.452
2012 1 2.468,00 16.728 503.516

Evolução 2007/2012 - 16,10% 3,70% 0,60%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 / 2012
Cirúrgicos - - - - - - 0,0%
Clínicos - - - - - 1,0 100,0%
Complementares - - - - - - 0,0%
Obstrético - - - - - - 0,0%
Pediátrico - - - - - - 0,0%
Outras especialidades - - - - - - 0,0%
Hospital - - - - - - 0,0%
Total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 100,0%

Leitos de internação por 
tipo

EvoluçãoItapoá
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Tabela 23. Número de leitos hospitalares por 1.000 habitantes, segundo Itapoá, Região Norte, Santa 

Catarina e Brasil, em 2007 e 2010 

 
Fonte: Sebrae (2013) 

Itapoá também não conta com Unidades de Terapia Intensiva – UTIs, portanto o sistema 

de saúde local também possui como referência de atendimento os mesmos hospitais 

utilizados nos casos de necessidade de internação e que foram indicados acima.  

2.7.4 Número de Profissionais Ligados à Saúde 

Em 2010, existiam 59 profissionais ligados à saúde em Itapoá. A tabela a seguir 

apresenta a especialidade e a quantidade de profissionais disponível no município. 

Tabela 24. Número de profissionais vinculados por tipo de categoria, segundo Itapoá, Região Norte 

Santa Catarina e Brasil, em 2010 

 
Fonte: Sebrae (2013) 

2007 2010 2007 2010 2007 2010 2007 2010

Leitos existentes - - 1,79 2,02 2,50 2,45 2,46 2,42
Leitos SUS - - 1,94 2,04 1,89 1,80 1,85 1,77

Leitos de internação 
por mil habitantes

Itapoá Região Norte Santa Catarina Brasil

2010 2010 2010 2010

Médicos 14 7.910 35.900 880.485
Anestesista - 341 1.679 39.095

Cirurgião Geral - 502 2.319 59.050
Clínico Geral 5 2.283 8.206 186.305

Gineco Obstetra 2 609 3.115 84.298
Médico de Família 5 195 1.590 36.384

Pediatra 1 819 3.148 82.826
Psiquiatra - 130 741 16.776

Radiologista 1 199 1.300 32.103
Médicos de outras especialidades - 2.832 13.802 343.648

Cirurgião dentista 5 1.438 7.056 147.840
Enfermeiro 10 741 4.161 158.841
Fisioterapeuta 3 362 1.755 58.028
Nutricionista - 70 465 19.654
Farmacêutico 2 271 1.655 46.209
Assistente Social - 112 786 24.831
Psicólogo 2 271 1.567 42.754
Auxiliar de Enfermagem 16 1.335 6.536 315.977
Técnico de Enfermagem 7 2.416 9.972 218.527
TOTAL 59 14.926 69.853 1.913.146

Categorias de profissionais da saúde
Itapoá Região Norte Santa Catarina Brasil
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2.8 SITUAÇÃO DE SEGURANÇA REFERENTE AO APARATO POLICIAL, CORPO DE 

BOMBEIROS, SALVA-VIDAS, EQUIPES DE RESGATE E SALVAMENTO; E NÍVEL DE 

SEGURANÇA OFERECIDO À POPULAÇÃO E AOS TURISTAS. 

O município de Itapoá conta com dois departamentos de Polícia, além do Corpo de 

Bombeiros: 

a) Polícia Civil 

Itapoá possui uma Delegacia de Polícia da Comarca localizada a Rua do Peixe, s/n - 

Itapema do Norte e vinculada a 02ª - Delegacia Regional de Polícia localizada em Joinville. 

Telefone: (47) 3443 3020 / 3443 3040 

E-mail: dpitapoa@pc.sc.gov.br 

b) Polícia Militar - 5ªRPM/27ºBPM/1ªCia/4ºPel - 4º Pelotão - Itapoá 

Endereço: Rua Ana Maria Rodrigues de Freitas,1451 - Itapema do Norte 

Telefone: (47) 3481-2184 / 2183 / 2190 / 2181 

E-mail: 27b1c4p@pm.sc.gov.br 

c) 9º Batalhão de Bombeiros Militares de Itapoá 

Endereço: Rua 1580,159 – Centro 

Telefone: (47) 3481-2350 

O Quartel do Corpo de Bombeiros de Itapoá está instalado na Rua 1580,159 – Centro, 

e possui um efetivo de 11 (onze) militares. 

O Corpo de Bombeiros do município possui, como equipamento de infraestrutura:  

 1 (uma) ambulância;  

 1 (um) carro auto bomba/resgate; 

 1 (um) jet ski; 

 1 (uma) embarcação motor de popa; 

 2 pranchas; 

 3 viaturas pequenas. 
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Figura 39. Identificação da localização do Corpo de Bombeiros de Itapoá. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir do Google Earth. 

Ainda com relação ao sistema de segurança no município, os dados apresentados na 

tabela abaixo demonstram que o município é bastante seguro, inclusive registra uma queda 

considerável no número de óbitos em 2012, apenas 5 (cinco), em relação aos anos anteriores. 

A tabela a seguir mostra a evolução dos números de óbitos por causa violenta para o 

município, com destaque para a redução no caso de afogamentos que passa de 7 em 2008 

para apenas 1 em 2012. 

Tabela 25. Evolução do número de óbitos por causas violentas, em Itapoá, no período de 2008/12 

 
Fonte: Sebrae (2013)  

2008 2009 2010 2011 2012

Homicídio 5 4 4 1 1
Suicídio 1 1 1 1 -

Acidentes 16 9 6 12 4

Acidentes de transporte 4 5 3 1 2
Acidentes - afogamento 7 4 1 10 1
Acidentes - outros 10 2 2 1

Total 27 14 11 15 5

Causa de óbitos
Itapoá
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III ANÁLISE DO QUADRO INSTITUCIONAL DA ÁREA TURÍSTICA 

3.1 ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS, QUE ATUAM NA GESTÃO DO 

TURISMO NA ÁREA TURÍSTICA. 

A gestão do turismo na área turística onde se encontra o destino turístico de Itapoá é 

integrada por órgãos estaduais e entidades de direito privado sem fins econômicos.  

O planejamento e gestão do turismo no âmbito estadual estão sob a responsabilidade 

da Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte – SOL que atua conjuntamente com a 

SANTA CATARINA TURISMO S/A, uma empresa de economia mista, responsável pelo 

marketing turismo doméstico e internacional do estado. 

Já no âmbito regional há uma entidade responsável pela gestão do turismo, qual seja:  

 Instituto de desenvolvimento turístico da região norte de Santa Catarina – 
Roteiro de Encantos. Representa na região a Instância de Governança dos 

Caminhos dos Príncipes e é responsável, entre outros, por propor, desenvolver e 

executar ações de planejamento e ordenamento das atividades turísticas da região 

norte de Santa Catarina, atendendo ao parecer do Fórum de Desenvolvimento 

Turístico do Norte de Santa Catarina, além de Fomentar o desenvolvimento do 

turismo na região de abrangência, gerando demanda turística; 

Por fim, no município de Itapoá, a gestão do turismo é realizada pela Secretaria 
Municipal de Turismo e Cultura. 

A figura abaixo apresenta a integração dos órgãos e entidades responsáveis pela gestão 

do turismo na região.  
  



18/06/2020 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 3174

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 591

96 

Figura 40. Identificação dos órgãos e entidades que atuam na gestão do turismo na região de Itapoá.  

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

3.1.1 A Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte - SOL6 

A Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte é o órgão responsável pela gestão 

do turismo no estado de Santa Catarina. De acordo com art. 1º do regimento interno da 

secretaria, compete à Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte - SOL, no âmbito 

da administração direta, autárquica e fundacional: 

I planejar, formular e normatizar as políticas integradas de turismo, cultura, esporte 

e lazer; 

II supervisionar o Sistema Esportivo Estadual garantindo a prática regular do 

esporte de rendimento e de participação; 

III apoiar a ampliação e diversificação da infraestrutura estadual nas áreas de 

turismo, cultura, esporte e lazer; 

IV apoiar e incentivar a realização de manifestações e eventos turísticos, culturais, 

esportivos e de lazer; 

V  estabelecer parcerias com órgãos públicos federais, estaduais, municipais e 

entidades privadas, intercambiando experiências para o desenvolvimento 

integrado do turismo, cultura, esporte e lazer; 

                                                            
6 SANTA CATARINA. Regimento interno. SOL. Disponível em: < 
http://www.sol.sc.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=270&Itemid=136 > Acesso: 
junho 2017. 
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VI elaborar estudos e análises específicas sobre as áreas turísticas, culturais e 

esportivas, visando à proposição de diretrizes para o desenvolvimento integrado 

do lazer; 

VII planejar e coordenar ações voltadas à captação de recursos para financiamento 

de projetos relativos ao desenvolvimento turístico, cultural, esportivo e de lazer em 

organismos nacionais e internacionais; 

VIII  elaborar programas, projetos e ações nas áreas de turismo, cultura, esporte e 

lazer voltados à inclusão de portadores de necessidades especiais e demais 

segmentos da sociedade; 

IX  planejar a promoção do produto turístico catarinense em âmbito nacional e 

internacional; 

X  planejar ações que envolvam o inventário e a hierarquização dos espaços 

turísticos, culturais, esportivos e de lazer; 

XI  planejar ações de defesa do patrimônio artístico, histórico e cultural do Estado; 

XII  normatizar e consolidar critérios para estudos e pesquisas de demanda turística; 

XIII planejar e coordenar o Programa de Desenvolvimento do Turismo no Sul do Brasil 

- PRODETUR SUL/SC; 

XIV administrar e controlar o Sistema Estadual de Incentivo ao Turismo, à Cultura e 

ao Esporte; 

XV  estimular a criação e desenvolvimento de mecanismos de regionalização e 

segmentação do turismo catarinense; 

XVI compatibilizar as diretrizes estaduais à política nacional de desenvolvimento do 

turismo; 

XVII representar o Estado, por intermédio de convênios, acordos, ou outros meios, com 

órgãos ou entidades públicos ou privados, nacionais, regionais, estaduais, 

municipais e internacionais, com vistas no fomento de atividades turísticas, 

culturais, esportivas e de lazer; e 

XVIII orientar e apoiar as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional - SDRs 

na execução e implementação de atividades e ações relativas aos setores de 

turismo, cultura, esporte e lazer. 

3.1.2 Santa Catarina Turismo S/A – SANTUR7 

A história da Santur inicia por volta de 1968 com o Departamento Autônomo de Turismo 

(Deatur). Paralelamente a este órgão, o governo do Estado mantinha uma estrutura de apoio 

                                                            
7 SANTA CATARINA. A Santur: a empresa. SANTUR. Disponível em: < 
http://www.santur.sc.gov.br/institucional/a-santur/a-empresa.html > Acesso: novembro 2013. 
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ao turismo junto ao Banco do Estado de Santa Catarina (Besc), denominada de Besc 

Empreendimentos e Turismo S/A. Em 1974 foi alterado seu nome para Besc Turismo S/A e, 

posteriormente, em 1975, foi extinto o Besc Turismo e criada a Empresa de Turismo e 

Empreendimentos de Santa Catarina (Turesc), reconhecida pelo governo estadual como 

empresa de economia mista. 

Em 28 de junho de 1977, resultante da fusão da Turesc e da Citur/Rodofeira de 

Balneário Camboriú, surge a Companhia de Turismo e Empreendimentos de Santa Catarina 

(Citur). Este nome perdurou até 28 de outubro de 1987, quando, a fim de promover uma maior 

relação com o nome do Estado, passou a denominar-se Santa Catarina Turismo S/A (Santur). 

No decorrer dos anos, a entidade teve um desenvolvimento significativo. Entre os 

avanços, destacam-se a criação da Diretoria de Informação e a contratação de uma empresa 

pública especializada na promoção dos destinos turísticos de Santa Catarina, o que deu 

origem à Área de Promoção e Marketing e permitiu a internacionalização do trabalho 

promocional. Além disso, foi implantada a segmentação turística no estado, em trabalho 

conjunto com a Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte. 

Os custeios da Santur são mantidos pelo Fundo de Incentivo ao Turismo (Funturismo). 

A Santur volta sua atenção atualmente para três projetos principais: a instituição do Plano 

Catarina, plano promocional que visa desenvolver o potencial turístico de Santa Catarina até 

2020, tornando o Estado um destino competitivo no âmbito nacional e no internacional; o SC 

Rural, programa que visa melhorar as vendas e a produtividade no campo, com aplicação de 

2011 a 2016; e novas pesquisas de fluxo e demanda de regiões turísticas e segmentos. 

A SANTUR tem sua sede administrativa à Rua Felipe Schmidt, 249 - 9º andar – 

Florianópolis.  

Fone: 55 48 3212-6300 - Fax: 55 48 3212-6315  

Email:  santur@santur.sc.gov.br 

3.1.3 Instituto de desenvolvimento turístico da região norte de Santa Catarina - Instância 
de Governança Caminho dos Príncipes 

O Instituto de Desenvolvimento Turístico da Região Norte de Santa Catarina, é uma 

pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos que foi fundado em 12 de março de 

2009, com prazo de duração indeterminado, e que para efeitos publicitários e promocionais, 

usa a designação “ROTEIROS DE ENCANTOS”. 

Conforme definido em seu artigo 3º o instituto tem por objetivos principais: 

I. Propor, desenvolver e executar ações de planejamento e ordenamento das 

atividades turísticas da região norte de Santa Catarina, atendendo ao parecer do 

Fórum de Desenvolvimento Turístico do Norte de Santa Catarina; 
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II. Fomentar o desenvolvimento do turismo na região de abrangência, gerando 

demanda turística; 

III. Manter intercâmbio técnico e cultural com entidades congêneres em âmbito 

regional, nacional e internacional, a elas se associando a fim de dar cumprimento 

aos interesses sociais; 

IV. Promover aprimoramento da mão-de-obra do setor de turismo e de eventos, 

mediante convênios com órgãos e estabelecimentos de ensino e outras entidades, 

podendo, nestes casos, ser remunerada pelos serviços prestados; 

V. Apoiar atividades que, por suas características específicas, contribuam 

fundamentalmente para a concretização dos objetivos do INSTITUTO; 

VI. Incrementar e desenvolver pesquisas para o desenvolvimento do turismo; 

VII. Firmar convênios e parcerias para viabilizar o alcance de seus objetivos sociais; 

VIII. Colaborar com o poder público e entidades privadas na promoção do destino 

turístico das cidades abrangidas; 

IX. Participar de feiras, eventos e congressos com objetivo de captar eventos e 

divulgar o destino turístico; 

X. Desenvolver campanhas promocionais com o intuito de divulgar a Região; 

XI. Promover a equidade social, através do desenvolvimento sustentável. 

3.1.4 Secretaria Municipal de Turismo e Cultura 

A Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Itapoá integra o Modelo de Gestão e a 

estrutura organizacional da administração pública municipal de Itapoá estabelecida pela Lei 

complementar municipal nº 008/2004 e alterada em 2017, com a lei complementar 52. 

Ainda em relação à gestão municipal está é composta também pelo Conselho Municipal 

de Turismo – COMTUR, criado pela Lei municipal nº 049/1997de 21 de Julho de 1997. O 

conselho é um órgão de assessoramento que tem por finalidade auxiliar a Administração na 

orientação, planejamento e execução em matéria de sua competência, vinculando-se à 

Secretaria de Turismo. 

3.2 ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO TURÍSTICO 

O processo de planejamento do turismo em Itapoá é conduzido pela Secretaria de 

Turismo e Cultura a qual conta com uma equipe reduzida de profissionais para atuar no 

planejamento e gestão do turismo e da cultura no município.  

Oficialmente, a direção da Secretaria de Turismo e Cultura seria realizada conforme 

estrutura apresentada na tabela abaixo, porém, trata-se de uma secretaria nova, ainda em 

formação, portando a maioria dos cargos ainda não estão ocupados. 
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Figura 41. Identificação da estrutura de direção e assessoramento da Secretaria de Turismo e Cultura.  

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

O quadro funcional completo da Secretaria é composto por 4 (quatro) profissionais 

efetivos e temporários, conforme apresentado na tabela abaixo. 

Tabela 26 Identificação dos profissionais com cargos efetivos e temporários na Secretaria de Turismo 

e Cultura.  

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

Com relação aos planos de turismo de Itapoá, verificou-se que não foram desenvolvidos 

planos de turismo até o presente momento, porém, o Porto de Itapoá, por meio do Programa 

GerAção, contratou a empresa Communitaria Consultoria Social para elaborar um Plano 

de Turismo Participativo, o qual se encontra em desenvolvimento (setembro de 2017). 

  

Secretário de Turismo e Cultura Claudio Lemonie

Administrativo Eliana Nehring Silveira Belo

Administrativo Gilmar Santin

Administrativo Kédima dos Santos

Direção e Assessoramento da Setur
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3.3 LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA, AMBIENTAL, CULTURAL E TURÍSTICA, INDICANDO, 

CASO APLICÁVEL, NECESSIDADES ESPECÍFICAS E ASPECTOS CRÍTICOS PARA O 

DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO. 

Itapoá possui um extenso arcabouço legal em prol do desenvolvimento urbano e 

turístico ordenado e da conservação do meio ambiente e do patrimônio cultural local. 

3.3.1 Lei Orgânica de Itapoá 

A Lei Orgânica de Itapoá data de 1990 e ao longo dos anos já recebeu 10 emendas. No 

artigo. 14º a lei determina que é de competência comum do Município, da União e do Estado, 

entre outras:  

 Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico e cultural, os 

monumentos, as paisagens naturais notáveis, os sítios arqueológicos e os 

sambaquis;  

 Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros 

bens de valor histórico, artístico ou cultural;  

 Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;  

 Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de sua forma;  

 Preservar as florestas, a fauna e a flora. 

Estes objetivos são de interesse do turismo, pois constituem a principal matéria prima 

da composição dos produtos turísticos. 

No artigo. 170º é definido que a política de desenvolvimento urbano visa a assegurar, 

dentre outros objetivos:  

 A garantia à preservação, à proteção e à recuperação do meio ambiente e da 

cultura; 

 A criação e a manutenção de parques de especial interesse urbanístico, social, 

ambiental, turístico e de utilização pública; 

 A utilização racional do território e dos recursos naturais, mediante controle da 

implantação e incentivo ao funcionamento de atividades turísticas, industriais, 

comerciais, residenciais e viárias. 

No §1º do artigo 172º é indicado que o Plano Diretor disporá entre outras, sobre: 

 Normas relativas ao desenvolvimento turístico; 

 Proteção e fiscalização ambiental. 

O §4º do artigo 197º define que ao Município cumpre proteger os documentos, as obras 

e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais 

notáveis e os sítios arqueológicos, em articulação com o Governo Estadual e Federal. 
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O §7º do artigo 210º determina que são áreas nativas de valor histórico, ambiental e 

paisagístico e de prevenção permanente, a mata atlântica, os morros acima da cota 40 e os 

ecossistemas que compõem a orla marítima, os mangues, riachos, afluentes, nascentes, 

leitos e mata ciliar dos rios Jaguaruna, Braço do Norte, Saí Mirim e Saí Guaçú. 

O §1º do artigo 214º institui que nos termos deste artigo, poderão ser criadas 

associações com os seguintes objetivos, entre outros:  

 Proteção e conservação da natureza e do meio ambiente; 

 Promoção e desenvolvimento da cultura, das artes, do esporte e do lazer; 

 Promoção, desenvolvimento e incentivo à pesca, turismo e agropecuária. 

3.3.2 Lei Complementar Municipal nº 049/2016 Data: 03 de outubro de 2016. Institui o 
Código de Obras do Município de Itapoá/SC e dá outras providências. 

A lei em seu artigo 77º institui que em edificação comercial, de prestação de serviço, 

residencial multifamiliar e residencial coletiva, a área de estacionamento interno para veículos 

deverá obedecer aos seguintes requisitos, bem como aos requisitos constantes na Lei 

Municipal de Sistema Viário, quanto aos Polos Geradores de Tráfego: 

 Em hotéis: definido na Lei do Sistema Viário, anexos relativos aos Polos Geradores 

de Tráfegos P1 e P2; 

 Em casas de espetáculo: uma vaga para cada 25 m² de área de plateia. 

3.3.3 Lei Complementar Municipal nº 021/2008 Data: 20 de maio de 2008. Institui o 
Zoneamento Econômico Ecológico Municipal – ZEEM e dá outras providências 

O artigo 8º desta lei define as zonas e subzonas do município, Entre elas destacam-se 

aquelas de interesse turístico:  

 Zona de Preservação Permanente 

 Zonas Especiais, entre outras: 

 Turismo Náutico 

 Ecoturismo 

 Unidades de Conservação 
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3.3.4 Lei Complementar Municipal nº 017/2007 Data: 03 de dezembro de 2007. Institui o 
Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro - PMGC e dá outras providências  

A lei regulamenta a utilização das faixas costeiras do município com o objetivo da 

preservação dos recursos naturais aí contidos, o que é de interesse turístico, haja vista se 

tratar do principal atrativo de Itapoá. 

3.3.5 Laudo Técnico Diagnóstico sobre os Problemas de Erosão Costeira no Município 
de Itapoá, Litoral Norte do Estado de Santa Catarina 

Este documento aponta os problemas da ocupação desordenada da faixa costeira, 

notadamente em função da construção de imóveis de segunda residência. Trata-se de um 

instrumento valioso para a preservação deste importante atrativo turístico. 

3.3.6 Lei Complementar Municipal nº 048/2016 Data: 28 de setembro se 2016. Institui o 
Plano Diretor Municipal, estabelece objetivos, diretrizes e instrumentos para as Ações 
de Planejamento no Município de Itapoá/SC, e dá outras providências. 

O artigo 5º do Plano Diretor Municipal de Itapoá tem por princípios, entre outros: 

 O desenvolvimento sustentável do Município;  

 A preservação e recuperação do ambiente natural e construído;  

 O enriquecimento cultural da cidade pela diversificação, atratividade e 

competitividade;  

 a garantia da qualidade ambiental 

O artigo. 7º determina que são objetivos específicos do Plano Diretor Municipal Itapoá, 

entre outros:  

 Ordenar o crescimento urbano do Município, em seus aspectos físico-ambiental, 

econômico, social, histórico, cultural e administrativo, dentre outros; 

 Promover o máximo aproveitamento dos recursos administrativos, financeiros, 

culturais e comunitários do Município; 

 Promover o desenvolvimento do setor terciário de Itapoá. 

Tais objetivos visam, entre outros, impulsionar o desenvolvimento do turismo, 

especialmente de cunho histórico-cultural, de sol e praia e ecoturismo. 

O artigo 13º institui que são eixos de desenvolvimento do Município de Itapoá:  

 Garantia da Qualidade Ambiental;  

 Estruturação do território municipal e promoção da qualidade de vida; 

 Estruturação e fortalecimento das atividades econômicas; 

 Desenvolvimento e fortalecimento institucional; 
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 Desenvolvimento do Turismo. 

O artigo 16 institui que são diretrizes gerais da política ambiental municipal: 

 Promoção da sustentabilidade ambiental planejando e desenvolvendo estudos e 

ações visando incentivar, proteger, conservar, preservar, restaurar, recuperar e 

manter a qualidade ambiental, natural e cultural 

 Promoção da preservação do patrimônio cultural edificado, mantendo suas 

características originais e sua ambiência na paisagem urbana, por meio de 

tombamento ou outros instrumentos, e orientar e incentivar o seu uso adequado; 

 Identificação dos bens de valor ambiental e cultural, de natureza material e 

imaterial, de interesse de conservação e preservação, integrantes do Patrimônio 

Ambiental e Cultural do Município; 

 Orientação do uso adequado do patrimônio natural e cultural, dos sítios históricos 

e geológicos, e da paisagem urbana; 

 Estabelecimento de incentivos construtivos e fiscais visando à preservação, 

conservação e recuperação do patrimônio cultural e ambiental. 

O artigo 58º define que são ações estratégicas da infraestrutura social: 

 Implantar cursos técnicos e profissionalizantes de acordo com as potencialidades 

econômicas do município por meio de parcerias com a iniciativa privada e o 

Governo Estadual 

 Criar e implantar Programa de Incentivo ao Resgate e à Preservação da Cultura 

Local; 

 Elaborar e implantar o Calendário Municipal de Eventos;  

 Promover incentivos a eventos tradicionais e potenciais; 

 Construção do Centro de Eventos Municipal; 

 Promover o fortalecimento do carnaval de Itapoá; 

 Fortalecer o artesanato local. 

O artigo 62º institui que são diretrizes gerais da estruturação e fortalecimento das 

atividades econômicas: 

 Fomento ao desenvolvimento das atividades econômicas potenciais; 

 Qualificação e capacitação de mão de obra local para atuar nas oportunidades 

econômicas e nas vocações municipais 

A lei reserva o seu Capítulo VI para tratar do desenvolvimento do turismo: 

O artigo 67º institui que o desenvolvimento das potencialidades turísticas do município 

tem como objetivo o desenvolvimento de atividades relacionadas ao turismo identificando os 

principais potenciais que o município oferece e tornando-os como atrativo turístico.  

O artigo 68º define que são diretrizes gerais para o desenvolvimento do turismo: 



18/06/2020 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 3174

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 600

105 

 Promoção de manejo sustentável da atividade relacionada ao meio ambiente; 

 Estruturação e fortalecimento do turismo no município; 

 Incentivo e desenvolvimento das potencialidades turísticas; 

 Promoção do turismo rural sustentável.  

O artigo 69º dispõe que são ações estratégicas do desenvolvimento do turismo: 

 Elaborar e implementar, com a participação do Conselho Municipal de Turismo, o 

Plano de Desenvolvimento Turístico; 

 Realizar o Inventário Turístico; 

 Elaborar projeto para sinalização turística e implantá-lo; 

 Capacitar os profissionais ligados diretamente ao desenvolvimento turístico; 

 Desenvolver a prática de atividades turísticas nos diversos segmentos: turismo de 

aventura, de sol e praia, turismo rural e o ecoturismo; 

 Incentivar os proprietários rurais para a exploração do turismo sustentável nas suas 

propriedades; 

 Desenvolver e implantar projeto de estruturação do turismo local; 

 Melhorar a infraestrutura de apoio ao turista; 

 Acompanhar e divulgar o monitoramento da balneabilidade da praia em Itapoá; 

 Fortalecer o Projeto Verão Itapoá; 

 Fortalecer o roteiro turístico estadual Caminho dos Príncipes no município de 

Itapoá; 

 Reativar o Centro de Educação ao Ar Livre (CEAL); 

 Divulgar os atrativos dos pontos turísticos do município; 

 Fortalecer o roteiro turístico da “Costa do Encanto”.  

O artigo 78º dispõe que cabe ao Município a proteção de seu patrimônio paisagístico, 

histórico, cultural e arqueológico. 

O artigo. 101º determina que o Município, por meio do direito de preempção, terá a 

preferência para aquisição de imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre particulares e 

o Poder Público dele necessite para: 

 Criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes; 

 Criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse 

ambiental; 

 Proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico 

A lei em seus anexos define quais são as ações necessárias para atingimento de seus 

objetivos. Para o desenvolvimento do turismo são listadas as seguintes ações: 

 Elaborar e implementar, com a participação do Conselho Municipal de Turismo, o 

Plano de Desenvolvimento Turístico 
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 Realizar o Inventário Turístico 

 Elaborar projeto para sinalização turística e implantá-lo. 

 Capacitar os profissionais ligados diretamente ao desenvolvimento turístico 

 Desenvolver e implantar projeto de estruturação do turismo local 

 Melhorar a infraestrutura de apoio ao turista 

 Acompanhar e divulgar o monitoramento da balneabilidade da praia em Itapoá 

 Fortalecer o Projeto Verão Itapoá 

 Fortalecer o roteiro turístico estadual Caminho dos Príncipes no município de Itapoá 

 Reativar o Centro de Educação ao Ar Livre (CEAL). 

 Divulgar os atrativos dos pontos turísticos do município 

 Desenvolver a prática de atividades turísticas nos diversos segmentos: turismo de 

aventura, de sol e praia, turismo rural e o ecoturismo. 

 Incentivar os proprietários rurais para a exploração do turismo sustentável nas suas 

propriedades. 

3.3.7 Lei Municipal Nº 676/2016 Data: 29 de setembro de 2016. Dispõe sobre o 
Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo Urbano do Município de Itapoá/SC 

Esta lei no seu artigo 5º alínea IV define que é seu objetivo promover por meio de um 

regime urbanístico adequado, a qualidade de valores estético paisagísticos, naturais ou 

culturais, próprios do Município e da região. 

O artigo 23º desta lei define atividade turística e de lazer como a atividade em que são 

promovidos a recreação, entretenimento, repouso e informação. 

O artigo 27º indica as zonas existentes no município, entre elas: 

 Setor Especial de Turismo e Serviços I – SETS; 

 Zona de Vocação Turística. - ZVT; 

 Zona de Vocação Turismo-Náutico – ZVTN; 

 Zona de Vocação Animação e Entretenimento - ZVAE. 

O artigo 35º desta lei institui o Setor Especial de Turismo e Serviços I – SETS que 

corresponde às áreas com testada para a Estrada Lindolfo Freitas Ledoux, compreendendo 

uma faixa de 400 metros para o lado direito e 200 metros para o lado esquerdo a partir do 

eixo da via, sentido de Itapoá/SC para São Francisco do Sul/SC. Faz parte do trajeto da Costa 

do Encanto e Caminho dos Príncipes, limite urbano, transição entre a porção rural e a área 

de proteção ambiental nas imediações do córrego Jaguaruna.  

§1º. Tem como objetivo ordenar e controlar a ocupação destas áreas, valorizando a 

paisagem natural e o turismo compatível aos serviços. 
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§2º. O setor tem ainda como finalidade definir área para atração e concentração de 

comércios e serviços de pequeno e médio porte, assim como as atividades turísticas, 

promovendo a instalação adequada dessas atividades, bem como de infraestrutura pertinente 

necessária. 

O artigo 44º define a Zona de Vocação Turística como aquela que corresponde a assim 

denominada em razão das características de uso. Especialmente entendidas aquelas em que 

haja interesse público e social em promover a implantação de equipamentos e estruturas 

turísticas;  

O artigo 45º, por sua vez, define Zona de Vocação para Turismo Náutico como aquela 

que corresponde a assim denominada em razão das características de uso. Especialmente 

entendidas aquelas em que haja interesse público no desenvolvimento do turismo náutico; 

O artigo 46º descreve Zona de Vocação de Animação e Entretenimento como aquela 

que corresponde a assim denominada em razão das características de uso. Especialmente 

entendidas aquelas em que haja interesse público e social em promover a concentração das 

atividades de animação e entretenimento. 

O anexo 3 desta lei indica em que zonas é permitido o uso do solo para atividades de 

turísticas e de lazer: 

 Macrozona de Atividade Agrossilvipastoril (MAA)  

 Macrozona de Uso Controlado (MUC) 

 Macrozona de Conservação Hídrica (MCH) 

 Macrozona de Conservação Ambiental (MCA) 

As atividades de recreação e lazer contemplativo são permitidas na Macrozona de 

Preservação Ambiental (MPA). 

3.3.8 Lei Municipal nº 682/2016 Data: 01 de Novembro de 2016 Dispõe sobre o 
Parcelamento do Solo para Fins Urbanos no Município de Itapoá/SC e dá outras 
providências 

O artigo 2º desta lei define Área Verde como bosques de mata nativa representativos 

da flora do Município, que contribuam para a preservação de águas existentes, do habitat, da 

fauna, da estabilidade dos solos, da proteção paisagística e manutenção da distribuição 

equilibrada dos maciços vegetais, bem como favoreça a drenagem e águas pluviais. 

3.3.9 Lei Municipal Nº 680/2016 Data: 25 de Outubro de 2016 Dispõe sobre a Circulação, 
Transporte e Mobilidade para o Município de Itapoá/SC. 

O artigo 9º da lei determina que a Prefeitura Municipal será responsável pelo 

disciplinamento, supervisão e fiscalização do uso das vias de circulação no que concerne ao 
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estabelecimento de rotas especiais para veículos de carga, de produtos perigosos ou não, e 

para veículos turísticos e de fretamento. 

3.3.10 Lei Municipal nº 049/1997 Data: 27 de Julho de 1997 Cria o Conselho Municipal 
de Turismo. 

O artigo 2º desta lei determina que Conselho Municipal de Turismo terá as seguintes 

atribuições: 

 Definir os objetivos e a política de turismo do Município em consonância as 

diretrizes da SANTUR e dos interesses locais; 

 Opinar sobre projetos turísticos elaborados para o Município e região participando 

juntamente com os órgãos Estaduais; 

 Eleger os membros de sua Diretoria, nos termos previstos em regulamento; 

 Elaborar seu Regimento Interno que disciplinará sua organização e funcionamento; 

 Decidir sobre matérias de sua competência originária; 

 Fiscalizar e acompanhar a aplicação de recursos do Fundo de Desenvolvimento do 

Turismo. 

O artigo 3º da lei determina que o Conselho Municipal de Turismo compor-se-á de 09 

(nove) membros, nomeados pelo Prefeito, sendo 05 (cinco) governamentais e 04 (quatro) não 

governamentais, como segue: 

 Presidente: Secretário (a) Municipal de Turismo; 

 Um representante da Secretaria Municipal de Assistência Social; 

 Um representante da Secretaria Municipal de Saúde; 

 Um representante da Secretaria Municipal de Obras; 

 Um representante da Câmara Municipal; 

 Dois associados da ACINI; 

 Um representante do BESC; 

 Um representante de Associações Comunitárias. 

3.3.11 Lei Municipal nº 050/1997 Data: 27 de Junho de 1997 Cria o Fundo de 
Desenvolvimento do Turismo e dá outras providências.  

O artigo 2º da lei determina que os Fundos de Desenvolvimento do Turismo, em 

consonância com as diretrizes da política municipal de turismo, serão aplicados no (a): 

 Desenvolvimento e implantação de projetos turísticos no município; 

 Manutenção dos serviços de turismo do município, ao encargo da Secretaria 

Municipal de Turismo; 
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 Aquisição de materiais de consumo e permanente, destinados aos projetos de 

programas turísticos; 

 Promoção, apoio, participação e/ou realização de eventos pela Secretaria Municipal 

de Turismo; 

 Divulgação das potencialidades turísticas do Município através dos meios de 

comunicação a nível local, estadual, nacional e internacional; 

 Programas e projetos de qualificação e aprimoramento profissional dos serviços 

turísticos; 

 Outros programas e atividades, integrantes ou do interesse da política municipal de 

turismo.   

O artigo 6º da lei determina que os recursos financeiros do Fundo constituir-se-ão 

basicamente de: 

 Taxa de licença para localização e funcionamento de hotéis, pousadas, 

restaurantes, imobiliárias, agências de viagem e similares; 

 Taxas de alvará de temporada, regulamentadas pela Lei nº 042/97 de 21 de maio 

de 1997; 

 Transferências, auxílios e subvenções de entidades, empresa e órgãos 

internacionais, federais, estaduais e municipais específicos ou oriundos de 

convênios ou ajustes financeiros firmados pelo município, cuja aplicação seja 

destinada especificamente as ações de implantação de projetos turísticos e 

ecológicos no Município; 

  Recursos transferidos pelo Município ou entidades privadas, orçamentárias ou 

decorrentes de créditos especiais e suplementares, que venham a ser, por lei ou 

decreto, atribuídos ao Fundo; 

 Rendimentos e juros provenientes de aplicações financeiras dos recursos do fundo; 

 Doações feitas diretamente ao Fundo e outras rendas eventuais; 

 Outras taxas do setor turístico ou incentivos fiscais que porventura vierem a ser 

criados. 

3.3.12 Lei Complementar Municipal nº 52/2017 Data: 06 de março de 2017 altera a Lei 
Complementar Municipal nº 008/2004 de 31 de Março de 2004 que cria a nova estrutura 
administrativa no Poder Executivo Municipal e dá outras providências. 

O artigo 5º desta lei define que a Secretaria de Turismo e Cultura será formada pelo 

Departamento de Turismo e pelo Departamento de Cultura. Define também que subordinado 

ao Departamento de Turismo estará a Assessoria Especial de Turismo. 
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A Secretaria Municipal de Turismo e Cultura é órgão de planejamento, coordenação, 

execução, controle, apoio e avaliação do sistema turístico e das atividades culturais do 

Município, competindo-lhe: 

 Prestar assistência direta ao Prefeito, no desempenho de suas atribuições; 

proceder ao planejamento, implementação e regulação das políticas de 

desenvolvimento do turismo no município; 

 Elaborar e implementar as diretrizes e bases da política cultural do Município, 

garantindo  a integração e articulação dos diversos segmentos artístico-culturais; 

 Programar, coordenar e executar a política de preservação do meio ambiente, das 

praças, jardins, bosques, logradouros, etc.; 

 Formular diretrizes e promover a implantação e execução de planos, programas, 

projetos e ações relacionadas ao turismo e à cultura; 

 Planejar, programar, planejar e elaborar o calendário turístico; 

 Organizar e promover os diversos eventos, promoções e programas da Secretaria; 

 Apoiar e estimular as instituições locais que necessitam de suporte para realização 

dos referidos eventos; captar recursos técnicos, humanos e financeiros, visando o 

desenvolvimento do turismo e da cultura no município; 

 Promover, isoladamente ou em parceria com outras entidades (públicas ou 

privadas), ações destinadas a incrementar o turismo e a cultura, como fator de 

desenvolvimento, geração de riqueza, trabalho e renda; 

 Desenvolver e coordenar ações destinadas ao fomento do turismo e à cultura, em 

articulação com outros Municípios, Estado, União e outras entidades privadas, 

visando o desenvolvimento das áreas; propor, de forma continuada, medidas que 

objetivam a organização e expansão do turismo e da cultura no Município; 

 Incentivar, difundir e promover a prática e o desenvolvimento da atividade cultural 

e artística; conservar, administrar e zelar pelo patrimônio cultural e artístico do 

município;  

 Elaborar o levantamento e mapeamento dos recursos turísticos, mantendo 

atualizado o cadastro dos pontos turísticos do município; 

 Criar e manter atualizado sistema de informação turística do município; 

 Instituir e regulamentar os tombamentos artísticos, culturais, históricos e 

paisagísticos de Itapoá; assegurar a proteção, conservação, recuperação e 

valorização dos recursos turísticos no Município; 

 Implantar e desenvolver, em conjunto com o Gabinete do Prefeito, a divulgação 

turística no município e comunicação dos eventos relacionados; 
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 Realizar palestras e encontros com empresários, para divulgação dos eventos, 

pontos turísticos e oportunidade de negócios do Município; 

 Elaborar a programação visual com material de divulgação, quando da participação 

do Município em apoio aos eventos da comunidade; 

 Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo Prefeito. 

3.3.13 Lei Municipal nº 166/1999 Data: 01 de Junho de 1999 Cria o Conselho Municipal 
de Defesa do Meio Ambiente do Município de Itapoá. 

O artigo define o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA, como 

um órgão de deliberação coletiva e orientação superior da política municipal de meio 

ambiente. 

O artigo 2o determina que o COMDEMA compor-se-á de 07 (sete) membros do Poder 

Público e Sociedade Civil, organizada, de livre escolha do Prefeito Municipal. 

3.3.14 Lei Municipal nº 557/2014 Data: 16 de Dezembro de 2014 Altera a Lei Municipal nº 
162/2007, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Defesa do Meio-Ambiente - 
COMDEMA, e dá outras providências. 

O artigo 1º desta lei modifica a composição do COMDEMA, com a seguinte composição: 

 1 representante do Departamento de Meio Ambiente; 

 1 representante da Secretaria de Planejamento e Urbanismo; 

 1 representante da Secretaria de Saúde; 

 1 representante da Secretaria de Educação; 

 1 representante da Secretaria de Desenvolvimento, Indústria e Comércio; 

 1 representante da Secretaria de Obras e Serviços Públicos; 

 1 representante da Secretaria de Agricultura e Pesca; 

 1 representante da Polícia Militar.  

 1 representante da Associação de Corretores de Imóveis de Itapoá; 

 1 representante do Centro de Engenheiros e Arquitetos de Itapoá;  

 1 representante do Sindicato de Trabalhadores Rurais; 

 1 representante da Ordem dos Advogados do Brasil; 

 2 representantes de entidades sociais eleitas conforme regimento interno; 

 2 representantes de entidades ambientais eleitas conforme regimento interno. 
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3.3.15 Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB – 2009 

O plano na sua elaboração contou com um representante da Secretaria Municipal de 

Turismo, Meio Ambiente e Cultura. O plano levou em consideração, entre outras a Zona de 

Vocação Náutica e a Zona de Vocação de Animação e Entretenimento. 

Na página 64 do plano é apresentada a receita municipal com turismo, em 2002, 

estimada em R$5,7 milhões. Mostra também que havia naquele ano 462 pessoas ocupadas 

no setor de turismo.  

Foram apontados vários problemas ambientais e os com maior impacto no turismo 

foram a presença de lixo disperso nas praias e ruas e privatização dos trechos de Orla.  

Na página 142 é indicado que 73% dos domicílios do município são de veranistas. Na 

página 150 é apresentada uma projeção populacional para Itapoá de 15.951 moradores fixos 

e 69.296 flutuantes. 

3.3.16 Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) - Na Área de Manejo de Águas 
Pluviais e Drenagem Urbana 2012 

O plano na página 26 afirma que as bases econômicas do município são o turismo e o 

Porto Itapoá. Segundo este documento “A costa itapoaense proporciona aos turistas 100% de 

balneabilidade, apresentando praias com águas límpidas, quentes e areia branca; ideais para 

famílias com crianças. A cidade recebe na alta temporada, compreendida entre os meses de 

dezembro a fevereiro, cerca de 200 mil visitantes, movimentando todo o comércio local. A 

região também proporciona boas condições para a prática de esportes náuticos, como o surfe, 

o windsurfe, o jet-ski e barcos a vela, além da pesca esportiva” 

O trabalho na página 160 mostra uma projeção da população fixa, em 2017, maior do 

que a mostrada no plano anterior citado - 19.105 habitantes. Já a projeção feita da população 

flutuante, mostrada na página 162, ficou bem próxima da citada no trabalho anterior – 69.333 

pessoas. 

3.4 IMPACTOS E LIMITAÇÕES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DA CAPACIDADE DE 

GESTÃO PÚBLICA SOBRE O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO NÍVEL LOCAL E NO 

CONJUNTO DA ÁREA TURÍSTICA.  

O município de Itapoá tem no turismo um das principais fontes de receitas e em função 

disso seu arcabouço jurídico procura exprimir essa importância (ver síntese do arcabouço 

jurídico na imagem abaixo). A Lei Orgânica do Município, além de priorizar as questões 

relativas à preservação dos recursos naturais e culturais locais, determina que o plano diretor 

da cidade deverá indicar normas relativas ao desenvolvimento turístico. 
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Figura 42. Identificação das principais políticas públicas ligadas ao turismo, meio ambiente, cultura e 

desenvolvimento urbano.  

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

O código de obras também se preocupa com o turismo ao citar como elementos 

geradores de tráfego os hotéis e as casas de espetáculos. 

A Lei de Zoneamento Ecológico Econômico também se refere ao turismo ao indicar 

como zonas de interesse do setor as Zonas de Preservação Permanente e as Zonas 

Especiais, entre outras: de Turismo Náutico, de Ecoturismo e Unidades de Conservação. 

A Lei de Gerenciamento Costeiro com seu laudo sobre erosão costeira indica a relação 

com o turismo ao citar os problemas da ocupação desordenada da faixa costeira, 

notadamente em função da construção de imóveis de segunda residência. Trata-se de um 

instrumento valioso para a preservação deste importante atrativo turístico. A privatização do 

acesso às praias é uma questão que precisa ser tratada nesta legislação, com o intuito de 

democratizar o acesso a esses atrativos. 

O Plano Diretor de Itapoá indica a importância do turismo para o município quando visa 

impulsionar o desenvolvimento do turismo, especialmente de cunho histórico-cultural, de sol 
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e praia e ecoturismo. A lei reserva o seu Capítulo VI para tratar do desenvolvimento do 

turismo. O cumprimento das diretrizes indicadas nesse documento garantirá, sem dúvida, um 

desenvolvimento sustentável para o município. 

A Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo garante várias zonas ao 

desenvolvimento do turismo como Setor Especial de Turismo e Serviços I – SETS, Zona de 

Vocação Turística. – ZVT, Zona de Vocação Turismo-Náutico – ZVTN, Zona de Vocação 

Animação e Entretenimento - ZVAE. Em relação ao uso do solo, em várias macrozonas é 

indicada a adequação do desenvolvimento de atividades turísticas. Significa dizer que a 

exploração do turismo, via de regra, é compatível com os objetivos de preservação dos 

recursos naturais. 

A lei que dispõe sobre circulação, transporte e mobilidade do município colocou sob sua 

regulamentação os transportes turísticos e de fretamento. Cabe observar que a legislação 

deve buscar a facilitação do estacionamento dos veículos turísticos a fim de assegurar a 

fluência dos visitantes no município. 

A lei que criou o Conselho Municipal de Turismo é muito antiga carecendo de uma 

atualização em vários aspectos. As atribuições do conselho são muito vagas e precisariam 

ter maior poder de participar da formulação das políticas públicas do setor. Além disso, sua 

composição é pouco representativa dos órgãos públicos e privados ligados ao turismo. São 

cinco representantes do poder público e apenas quatro do setor privado. O ideal é que haja 

mais representantes do setor privado, ou pelo menos, que haja paridade.  

Há um representante da Secretaria Municipal de Assistência Social, que salvo melhor 

juízo não tem uma relação direta com o turismo. Há também um representante da Secretaria 

da Saúde e outro da Secretaria de Obras. Estas três instituições poderiam ser substituídas 

por representantes da Secretaria da Educação, da Secretaria do Meio Ambiente e por 

representante da Segurança Pública. 

Os representantes da Associação Comercial e Industrial poderiam ser mais bem 

especificados como representantes do setor hoteleiro e do setor de gastronomia e 

entretenimento. Além disso, falta a participação de representantes dos trabalhadores do setor, 

como, por exemplo, representante dos guias de turismo. 

A Lei que cria o Fundo Municipal de Turismo indica suas possíveis fontes de receitas. 

Entre elas poderiam ser acrescidas as taxas de licença de empresas de entretenimento, de 

eventos e de transportes turísticos. 

A lei que instituiu a nova estrutura do poder executivo do município entre as atribuições 

da Secretaria de Turismo e Cultura apontou programar, coordenar e executar a política de 

preservação do meio ambiente, das praças, jardins, bosques, logradouros, etc. 

Não nos parece que esta deva ser uma atribuição da Secretaria de Turismo e sim da 

Secretaria de Obras e da Secretaria do Meio Ambiente. De outro lado, deveriam ser 
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atribuições da Secretaria de Turismo e Cultura o apoio à capacitação de recursos humanos 

para o setor, o controle da qualidade dos produtos e serviços turísticos, a captação de 

investidores para ampliação e qualificação da oferta turística local. 

Por fim, a lei que criou o Conselho de Defesa do Meio Ambiente deixou de lado na sua 

composição a participação de um representante do setor de turismo. Isso seria importante 

dado o número de vezes que a legislação ambiental do município cita suas interfaces com o 

turismo. 
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IV. ANÁLISE DOS ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS NA ÁREA TURÍSTICA 

4.1 IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS NO MEIO AMBIENTE QUE JÁ 

TENHAM SIDO CAUSADOS POR ATIVIDADES TURÍSTICAS.  

4.1.1 Identificação de áreas degradadas 

De acordo com o Art. 1o da Resolução CONAMA n.o 001/86, considera-se impacto 

ambiental como: 

“(...) qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do 

meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante 

das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: 

I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

II - as atividades sociais e econômicas; 

III - a biota; 

IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 

V - a qualidade dos recursos ambientais. 

Por meio de visitas realizadas no período de junho a agosto de 2017, foi possível 

identificar algumas áreas degradas em função do desenvolvimento urbano e do uso público, 

incluindo o uso turístico. Dentre estas áreas destaca-se:  

 Orla de Itapoá 

A orla de Itapoá passou, ao longo dos anos, por um processo de desenvolvimento 

imobiliário para atender principalmente a demanda de casas de veraneio dos turistas das 

regiões metropolitanas de Santa Catarina e Paraná. Esse processo de desenvolvimento 

promoveu a supressão de extensas áreas de restinga ao longo de toda a orla do município. 
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Figura 43. Identificação do impacto causado pelo desenvolvimento imobiliário sobre a área de restinga 

(ao fundo). 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 Supressão de parte do Sambaqui 

O desenvolvimento urbano e turístico também fomentou a ampliação dos acessos e 

estes promoveram a supressão de sambaquis, como aquele localizado as margens avenida 

Sí Mirim (ver imagem abaixo).  

Figura 44. Identificação da supressão de parte do Sambaqui para a construção da Av. Saí Mirim. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4.1.2 Áreas suscetíveis à degradação 

Devido ao crescimento urbano e desenvolvimento do setor imobiliário, atrelado ao 

crescimento da atividade turística no município, diversas áreas podem estar suscetíveis à 

degradação em função principalmente do desmatamento para a ocupação irregular e também 

devido ao desenvolvimento imobiliário.  

Outro fator relevante no caso de Itapoá é a ampliação do Porto de Itapoá a qual pode 

gerar impacto e degradação considerável no ambiente, tanto nas áreas secas quanto na orla 

do município, esta última em função da alteração das correntes, movimentação da água e, 

ainda, alterações no leito da Baía da Babitonga para fins da navegação das embarcações.  

As áreas mais sujeitas à degradação em função do desenvolvimento turístico estão nos 

limites entre as áreas ocupadas: Macrozona Urbana Residencial – MUR; e Macrozona Urbana 

de Serviços – MUS; com as seguintes Macrozonas:  

 Macrozonas de Atividades Agrossilvipastoris – MAA; 

 Macrozonas de Uso Controlado – MUC; e 

 Macrozonas de Conservação Ambiental – MCA, haja vista que estas últimas estão 

muito mais sujeitas ao uso descontrolado e a ocupação irregular.  

Com relação às áreas mais sujeitas à degradação em função do desenvolvimento do 

Porto de Itapoá, destaca-se: 

- Macrozona Urbana Portuária e Retroportuária, – MUPR; 

- Macrozona de Expansão Portuária – MEP; 

- além de toda a orla na porção sul do município, justamente no delta da Baía da 

Babitonga, local onde está situado o Porto de Itapoá e local onde já são vistos os 

impactos causados pela alteração das correntes e movimentação da água por conta 

da instalação do Porto de Itapoá e do Porto de São Francisco do Sul. 
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Figura 45. Identificação das principais áreas suscetíveis à degradação ambiental (faixa ao longo das 

linhas amarelas). 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. Google Earth. 

Nota-se também que toda a orla do município e os recursos hídricos (Macrozonas de 

Conservação Hídrica – MCH) também são bastante suscetíveis à degradação e a 

contaminação, devido, principalmente, ao lançamento de resíduos orgânicos provindos do 

sistema de esgotamento sanitário de Itapoá. 

4.2 GESTÃO AMBIENTAL PÚBLICA 

A Gestão Ambiental do município de Itapoá está a cargo da Secretaria de Meio 

Ambiente, localizada a Rua Mariana Michels Borges, 201. E-mail: 

meioambiente@itapoa.sc.gov.br. Telefone: (47) 3443-0244. 

O município conta com políticas de gestão ambiental, entre as quais cita-se: 

 Lei Complementar Municipal nº 021/2008 Data: 20 de maio de 2008. Institui o 

Zoneamento Econômico Ecológico Municipal – ZEEM e dá outras providências. 

 Lei Municipal nº 166/1999 Data: 01 de Junho de 1999 Cria o Conselho Municipal de 

Defesa do Meio Ambiente do Município de Itapoá. 

 Lei Complementar Municipal nº 017/2007 Data: 03 de dezembro de 2007. Institui o 

Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro - PMGC e dá outras providências. 
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 Lei Municipal nº 557/2014 Data: 16 de Dezembro de 2014 Altera a Lei Municipal nº 

162/2007, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Defesa do Meio-Ambiente - 

COMDEMA, e dá outras providências. 

 Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB – 2009. 

 Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) - Na Área de Manejo de Águas 

Pluviais e Drenagem Urbana 2012. 

No âmbito estadual a gestão ambiental está a cargo da Fundação do Meio Ambiente do 

Estado de Santa Catarina – FATMA, a qual possui uma Coordenadoria de Desenvolvimento 

Ambiental instalada em Joinville, a Rua do Príncipe, 330 - Ed. Manchester - 10º andar - CEP: 

89.201-000 Fone: (47) 3431-1441. E-mail: joinville@fatma.sc.gov.br e que abrange, além de 

Itapoá, os seguintes municípios:  

01 – Araquari  

02 - Balneário Barra do Sul  

03 - Barra Velha  

04 - Garuva  

05 – Joinville (sede)  

06 - São Francisco do Sul  

07 - São João do Itaperiú 

4.3 GESTÃO AMBIENTAL NAS EMPRESAS PRIVADAS: PROGRAMAS DE CERTIFICAÇÃO 

AMBIENTAL DAS EMPRESAS TURÍSTICAS DA ÁREA TURÍSTICA, CONSOLIDADOS OU 

EM IMPLEMENTAÇÃO. 

Conforme abordado no Capítulo 1.1.1 existem, em Itapoá, aproximadamente 206 

empresas de hospedagem e alimentação das quais 60 foram identificadas com potencial para 

atender a demanda turística do município.  

Para identificar a gestão ambiental nas empresas privadas, foi aplicada uma pesquisa 

durante os meses de junho a agosto de 2017 com estas 60 empresas e foi obtido um retorno 

de 52 empresas.  

Com relação ao resultado da pesquisa, destaca-se que 88,5% das empresas realizam 

ações de cunho ambiental (ver gráfico abaixo).   
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Gráfico 09. Identificação da existência de ações de cunho ambiental realizadas pela empresa 

 

Entre as ações executadas destaca-se a coleta e descarte seletivo de resíduos (84,8%), 

uso de lâmpadas de baixo consumo (23,9%), reutilização de água (17,4%), coleta de óleo 

(17,4%), aquisição de insumos locais e/ou orgânicos (6,5%), entre outros.  

Gráfico 10. Identificação das ações ambientais realizadas pelas empresas.  

 

Tais iniciativas demonstram, entre outras coisas, que a maioria das empresas de Itapoá 

possuem algum engajamento no que diz respeito à sustentabilidade ambiental e que estão, 

efetivamente, colocando ao menos uma ação em prática em suas operações, fato de extrema 

importância devido ao potencial de desenvolvimento do ecoturismo no município e a exigência 

do público que consome este tipo de produto turístico.  
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Destaca-se, por fim, que não foram identificadas iniciativas de certificação ambiental 

das empresas turísticas na região.  

4.4 INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E CONTROLE TERRITORIAL  

O município de Itapoá instituiu, em 2016, o Plano Diretor Municipal, o qual estabelece 

objetivos, diretrizes e instrumentos para as Ações de Planejamento no Município de 

Itapoá/SC, e dá outras providências. 

De acordo com o artigo 5º do Plano Diretor Municipal de Itapoá tem por princípios, entre 

outros: 

 O desenvolvimento sustentável do Município;  

 A preservação e recuperação do ambiente natural e construído;  

 O enriquecimento cultural da cidade pela diversificação, atratividade e 

competitividade;  

 a garantia da qualidade ambiental 

O artigo. 7º determina que são objetivos específicos do Plano Diretor Municipal Itapoá, 

entre outros:  

 Ordenar o crescimento urbano do Município, em seus aspectos físico-ambiental, 

econômico, social, histórico, cultural e administrativo, dentre outros; 

 Promover o máximo aproveitamento dos recursos administrativos, financeiros, 

culturais e comunitários do Município; 

 Promover o desenvolvimento do setor terciário de Itapoá. 

Tais objetivos visam, entre outros, impulsionar o desenvolvimento do turismo, 

especialmente de cunho histórico-cultural, de sol e praia e ecoturismo. 

Também em 2016 foi instituída a Lei Municipal Nº 676/2016 que dispõe sobre o 

Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo Urbano do Município de Itapoá/SC e, no mesmo ano 

foi instituída a Lei Municipal nº 682/2016 que dispõe sobre o Parcelamento do Solo para Fins 

Urbanos no Município de Itapoá/SC e dá outras providências. 

Esta lei no seu artigo 5º alínea IV define que é seu objetivo promover por meio de um 

regime urbanístico adequado, a qualidade de valores estético paisagísticos, naturais ou 

culturais, próprios do Município e da região. 

O artigo 23º desta lei define atividade turística e de lazer como a atividade em que são 

promovidos a recreação, entretenimento, repouso e informação. 

O artigo 27º indica as zonas existentes no município, entre elas: 

 Setor Especial de Turismo e Serviços I – SETS; 

 Zona de Vocação Turística. - ZVT; 

 Zona de Vocação Turismo-Náutico – ZVTN; 
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 Zona de Vocação Animação e Entretenimento - ZVAE. 

O artigo 35º desta lei institui o Setor Especial de Turismo e Serviços I – SETS que 

corresponde às áreas com testada para a Estrada Lindolfo Freitas Ledoux, compreendendo 

uma faixa de 400 metros para o lado direito e 200 metros para o lado esquerdo a partir do 

eixo da via, sentido de Itapoá/SC para São Francisco do Sul/SC. Faz parte do trajeto da Costa 

do Encanto e Caminho dos Príncipes, limite urbano, transição entre a porção rural e a área 

de proteção ambiental nas imediações do córrego Jaguaruna.  

§1º. Tem como objetivo ordenar e controlar a ocupação destas áreas, valorizando a 

paisagem natural e o turismo compatível aos serviços. 

 §2º. O setor tem ainda como finalidade definir área para atração e concentração de 

comércios e serviços de pequeno e médio porte, assim como as atividades turísticas, 

promovendo a instalação adequada dessas atividades, bem como de infraestrutura pertinente 

necessária. 

O artigo 44º define a Zona de Vocação Turística como aquela que corresponde a assim 

denominada em razão das características de uso. Especialmente entendidas aquelas em que 

haja interesse público e social em promover a implantação de equipamentos e estruturas 

turísticas;  

O artigo 45º, por sua vez, define Zona de Vocação para Turismo Náutico como aquela 

que corresponde a assim denominada em razão das características de uso. Especialmente 

entendidas aquelas em que haja interesse público no desenvolvimento do turismo náutico; 

O artigo 46º descreve Zona de Vocação de Animação e Entretenimento como aquela 

que corresponde a assim denominada em razão das características de uso. Especialmente 

entendidas aquelas em que haja interesse público e social em promover a concentração das 

atividades de animação e entretenimento. 

O anexo 3 desta lei indica em que zonas são permitidos o uso do solo para atividades 

de turísticas e de lazer: 

 Macrozona de Atividade Agrossilvipastoril (MAA)  

 Macrozona de Uso Controlado (MUC) 

 Macrozona de Conservação Hídrica (MCH) 

 Macrozona de Conservação Ambiental (MCA) 

As atividades de recreação e lazer contemplativo são permitidas na Macrozona de 

Preservação Ambiental (MPA). 
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4.5 GRAU DE PARTICIPAÇÃO E INCLUSÃO DOS DIFERENTES GRUPOS DE INTERESSE 

NO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DA ÁREA, TANTO NAS FASES DE 

PLANEJAMENTO COMO NAS FASES POSTERIORES DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES E 

ACOMPANHAMENTO. 

Itapoá possui apenas uma entidade ligada ao trade-turístico, a Associação Comercial e 

Industrial de Itapoá - ACINI. Apesar de não ser uma entidade de turismo esta é, atualmente, 

a principal representação dos interesses de grupos organizados no processo de planejamento 

e desenvolvimento turístico local. Porém, como já havia sido destacado anteriormente, o 

número de empresas associadas à ACINI ainda é muito reduzido no município, 2 empresas 

de alimentos e bebidas e 4 meios de hospedagens.  

Destaca-se que não foram identificados convênios estabelecidos entre a prefeitura ou a 

Secretaria de Turismo e Cultura, e a ACINI, em prol do desenvolvimento de ações ligadas ao 

turismo. 

O único convênio identificado e celebrado em prol do desenvolvimento do turismo em 

Itapoá ocorreu em 1997, conforme apresentado abaixo:  

 Lei municipal nº 017/1997 

De acordo com a lei, no art. 1º foi definido que fica o executivo municipal autorizado a 

firmar convênio com a ORT – Organização Regional de Turismo, para o desenvolvimento de 

ações e projetos de turismo regional que extrapolam a esfera municipal. 
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V.  CONSOLIDAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

5.1 VALORAÇÃO PONDERADA DOS PRODUTOS TURÍSTICOS OU TIPOS/SEGMENTOS 

DE TURISMO ATUAIS E POTENCIAIS, EM RELAÇÃO AOS MERCADOS-META. 

5.1.1 Produtos e segmentos atualmente consolidados na Área Turística que são os mais 
rentáveis e os que ainda têm possibilidade de maior crescimento sob o enfoque da 
sustentabilidade e que, portanto, é conveniente sustentar e reafirmar. 

Atualmente é possível afirmar que o turismo de sol e praia é o único segmento do 

turismo consolidado em Itapoá. Com aproximadamente 32 km de praias e 100% de 

balneabilidade durante a maior parte do ano, as praias do município oferecem, além da 

possibilidade de banho de mar, condições para a prática de esportes como surfe, windsurf, 

stand up paddle, entre outros.  

Destaca-se, ainda, que os segmentos do Ecoturismo e Turismo Náutico, juntamente 

com o Turismo de Sol e Praia, são os segmentos com maior potencial de atratividade e de 

crescimento no curto e médio prazo, por se tratar de ofertas razoavelmente bem organizadas 

e com certo poder de atratividade.  

O desenvolvimento do Ecoturismo em Itapoá está ligado principalmente à Reserva 

Ecológica Volta Velha e a Baía da Babitonga. A Reserva Ecológica Volta Velha possui área 

em torno de 1.000 hectares, daa qual aproximadamente 90% é constituída por floresta 

ombrófila densa (Mata Atlântica) e os outros 10% é constituído de formações de capoeira, 

áreas abertas e rios, onde é possível a prática de diversas atividades tais como observação 

de pássaros, canoagem, caminhadas nas trilhas, atividades de educação ambiental, entre 

outros. Além disso, encontram-se na reserva também, dois dos sambaquis, ambos em bom 

estado de conservação. 

Com relação á Baía da Babitonga esta é considerada um dos estuários mais importantes 

do estado de Santa Catarina, considerada a única baía do mundo que abriga uma população 

residente de toninhas e devido às águas calmas, adequada a prática de stand up paddle, 

caiaque, entre outros, além de passeios de barco. 

O Turismo Náutico está atrelado principalmente à estrutura náutica do município, que 

conta com duas marinas, dois trapiches, além de trapiches particulares dos restaurantes da 

orla, o que contribui para o desenvolvimento deste segmento. É importante mencionar que o 

público que consome este tipo de produto, é de classe média e classe média alta, e, portanto, 

são exigentes no que diz respeito à qualidade na prestação de serviços os quais, em Itapoá, 

são bastante restritos. 

Nota-se que os segmentos prioritários da oferta turística de Itapoá estão totalmente 

integrados aos segmentos prioritários da demanda turística, sejam eles turistas da região 
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metropolitana de Curitiba, da região de Jaraguá do Sul e Joinville, do Planalto Norte ou ainda, 

de mercados mais distantes. 

Tabela 27. Identificação dos segmentos prioritários da oferta e demanda.  

  
Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

Por tratar-se de uma demanda caracterizada de forma geográfica (localização da demanda), 

verifica-se que a mesma possui potencial de consumo para quaisquer dos produtos dos segmentos da 

oferta turística identificados, conforme apresentado na tabela acima.  

5.1.2 Linhas de produtos ainda emergentes ou não explorados que têm maior potencial 
ou possibilidade de crescimento na Área Turística, nos quais se deve concentrar 
esforços.  

Assim como foram identificados os segmentos prioritários do turismo de Itapoá, existe 

também um segmento que possui potencial de desenvolvimento no município de Itapoá, o 

turismo rural. 
O potencial deste segmento é devido às características rurais presentes em algumas 

áreas de Itapoá, onde se encontram propriedades rurais, as quais utilizam a agricultura como 

forma de subsistência, por meio do cultivo de banana, arroz, mandioca, entre outras, e desta 

forma, preservam tradições características do meio rural, mesmo com o permanente processo 

de urbanização do município. 

As comunidades do Saí Mirim e Saí Guaçu, em Itapoá, juntamente com a Vila da Glória, 

distrito de São Francisco do Sul, reúnem atributos capazes de serem organizados e oferecidos 

na forma de produtos turísticos deste segmento, haja vista que além das características 

mencionadas anteriormente, também possuem pesque pague, pequenas cachoeiras e a 

oferta de produtos coloniais. 

Conforme apresentado, na tabela abaixo, é possível perceber a relação direta entre o 

segmento da oferta (turismo rural), com os segmentos prioritários e emergentes da demanda 

Produtos Segmentos da Demanda 
\Segmentos da Oferta

Turistas da Região 
Metropolitana de 

Curitiba

Turistas da Região 
de Jaraguá do Sul 

e Joinville

Turistas da Região 
do Planalto Norte

Turistas de 
mercados mais 
distantes (longo 

prazo)

Produto 1 Ecoturismo x x x x
Produto 2 Turismo Náutico x x x x
Produto 3 Turismo de Sol e Praia x x x x

Segmentos Prioritários de turismo em Itapoá
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(turistas da região de Curitiba, Jaraguá do Sul, Joinville, Planalto Norte, entre outros), haja 

vista que em todos estes mercados emissores existem pessoas interessadas em ter contato 

com aspectos da ruralidade dos destinos turísticos. 

Tabela 28. Identificação dos segmentos potenciais da oferta e demanda.  

  
Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

É importante ressaltar que Itapoá possui potencial para desenvolvimento dos 

segmentos acima relacionados, porém, há necessidade de concentrar esforços na 

estruturação dos atrativos, estabelecimento de parcerias, definição de política comercial e 

processo de intermediação comercial (agências e operadoras), pois se percebe que 

atualmente existem poucas ações e iniciativas neste sentido, em sua maioria realizadas de 

forma individual e, portanto, são incapazes de promover a competitividade dos produtos 

turísticos de Itapoá.  

5.2 IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS CRÍTICAS DE INTERVENÇÃO, EM CADA PRODUTO, E 

DOS ATORES LOCAIS QUE SÃO NECESSÁRIOS MOBILIZAR.  

5.2.1 Ecoturismo 

O desenvolvimento do Ecoturismo em Itapoá exige uma série de ações, entre algumas 

não relacionadas diretamente com o turismo, a começar pela implantação de um sistema de 

coleta e tratamento de esgoto, o qual é fundamental para a manutenção da balneabilidade 

das praias, além de ser um aspecto fundamental para um destino que pretende promover o 

ecoturismo. Além disso, se faz necessária a implantação de lixeiras ao longo da cidade, ações 

estas que devem ser realizadas em parceria entre a Secretaria de Obras e Serviços Públicos 

e a Secretaria de Meio Ambiente do município.  

Destaca-se ainda que como um dos principais atrativos deste segmento, em Itapoá, é a 

Reserva Ecológica Volta Velha, é fundamental que tanto o poder público (com incentivos) 

quanto a gestão da Reserva concentrem esforços no sentido de organizar e estruturar ainda 

mais o local, que possui potencial chave para o desenvolvimento da atividade turística de 

qualidade no município. 

Produtos Segmentos da Demanda 
\Segmentos da Oferta

Turistas da Região 
Metropolitana de 

Curitiba

Turistas da Região 
de Jaraguá do Sul 

e Joinville

Turistas da Região 
do Planalto Norte

Turistas de 
mercados mais 
distantes (longo 

prazo)

Produto 4 Turismo Rural x x x x

Segmentos Potenciais de turismo em Itapoá
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Existem diversas ações já sendo feitas na propriedade e uma série delas que poderiam 

ser implantadas, entre elas a comercialização de atividades de caráter recreativo como 

canoagem, stand up paddle e caiaque nos rios que cortam a propriedade, pelo menos aos 

finais de semana e durante o verão. 

A oca que está localizada dentro da Reserva poderia ser transformada em um pequeno 

museu sobre a ocupação indígena no Brasil, com destaque para os índios Carijós, por terem 

sido os primeiros ocupantes de Itapoá, e índios do Alto Xingú, devido ao forte elo existente 

com os proprietários do local. O museu poderia ter conteúdos digitais, além de acervos 

fotográficos e peças de exposição. Por fim, a apresentação indígena, que já é realizada 

atualmente para os grupos atendidos na reserva, poderia ter programação fixa, de forma que 

turistas e a comunidade local também pudessem prestigiar as apresentações ao longo do 

ano. A programação poderia ser mensal durante os meses de baixa temporada e quinzenal 

durante o verão. 

Poderiam também ser criados passeios guiados (tours) dentro da Reserva, com as 

devidas orientações sobre a Mata Atlântica, fauna e flora presentes neste bioma. E ainda, 

como forma de diminuir o impacto da sazonalidade turística poderia ser oferecida uma 

programação de atividades ao ar livre, voltadas para desenvolvimento pessoal, para grupos 

empresariais, bem como para pessoas físicas que se interessem pelo tema.    

Para melhor operação destas atividades, seria importante a criação de um pequeno 

centro de visitantes para fins de informações turísticas e comercialização das atividades 

dentro da Reserva, na entrada da propriedade, onde atualmente são realizados os cursos, até 

que a casa de vidro fique pronta, podendo inclusive tornar-se um Centro de Atendimento ao 

Turista de Itapoá. 

Com o desenvolvimento destas ações talvez em pouco tempo fosse necessário a 

criação de uma agência de turismo receptivo especializada em ecoturismo que passasse a 

comercializar as atividades ecoturísticas na reserva e também na Baía da Babitonga. 

5.2.2 Turismo Náutico 

O turismo náutico em Itapoá está diretamente ligado à infraestrutura náutica instalada 

no município. 

É evidente a necessidade de uma revitalização de toda orla, assim como a manutenção 

dos trapiches existentes, e para o desenvolvimento deste segmento é necessário também a 

implantação de uma mais ampla infraestrutura nestes trapiches, com destaque para a 

instalação de segmentos de píer flutuante anexo aos trapiches para facilitar embarque e 

desembarque de passageiros dos barcos privados; instalação de banheiros públicos próximos 

aos trapiches; além da reforma dos próprios trapiches, para modernizá-los e deixá-los 
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funcionais para o atracamento de barcos, lanchas, moto náuticas, e afins. Para isto, deve-se 

acionar a Secretaria de Obras e Serviços Públicos do município, além de uma articulação 

junto aos empresários e Secretaria do Meio Ambiente, para que os restaurantes da Orla 

também possam implantar / reformar seus trapiches no mesmo padrão. 

As duas marinas instaladas no município poderiam também ter suas estruturas 

melhoradas, assim como a oferta de serviços ampliada, principalmente no que diz respeito a 

abastecimento, pois ambas não podem ser consideradas como paradas para abastecimento 

devido a questões estruturais internas. 

Além disso, no longo prazo, poderia se pensar em incentivos para a ampliação das 

marinas ou instalação de uma marina de maior porte, para que de fato o município possa 

suportar uma demanda de barcos, jet skis e veleiros. 

5.2.3 Turismo de Sol e Praia 

Com relação ao turismo de sol e praia é imprescindível a realização de ações de 

infraestrutura como a implantação de lixeiras e de calçamento ao longo da orla de Itapoá, visto 

que atualmente só existe calçamento na praia de Itapema do Norte. 

Além disso, na praia de Itapema do Norte é necessário revitalizar os acessos da praia, 

que atualmente possuem rampas fora de conformidade com as normas vigentes. 

Tais ações devem ser viabilizadas pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos do 

município de Itapoá em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, haja vista que a estrutura 

da orla da praia está sobre área de vegetação de restinga.  

O ordenamento do turismo de Sol e Praia também poderia ser viabilizado por meio de 

editais para a concessão de autorização para a comercialização de produtos nas praias e 

também a concessão de licenças para implantação e administração de quiosques. Estes 

quiosques poderiam ser implantados e administrados por empresas que vencessem a 

licitação. 

5.2.4 Turismo Rural 

Com relação ao Turismo Rural é necessário que os donos de propriedades rurais que 

possuem interesse em atuar no segmento sejam estimulados a se unir com vistas a criar de 

fato um produto de turismo rural em Itapoá, pois atualmente o que existe são ações individuais 

e sem grande atratividade aos visitantes. 

Devido às características das propriedades, pequenas propriedades com produção 

voltada à subsistência da família, poder-se-ia estimular, nas comunidades de Saí Guaçu, Saí 

Mirim e Vila da Glória, o desenvolvimento de iniciativas de agroturismo (turismo rural na 

agricultura familiar), por meio de parceria entre a Secretaria de Agricultura e Pesca, Secretaria 
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de Turismo e Cultura, Epagri e Acolhida na Colônia (Associação de Agroturismo com sede 

em Santa Rosa de Lima – SC) ou outra entidade do setor, a fim de se criar uma experiência 

rural por meio da valorização da agricultura familiar e das tradições da vida na área rural. 

Tais ações podem ser desenvolvidas inclusive com a participação das mesmas 

secretarias de São Francisco do Sul, haja vista que a Vila da Glória faz parte do território deste 

município. 

5.3 POSIÇÃO ATUAL DA ÁREA NO MERCADO TURÍSTICO VERSUS SEU 

POSICIONAMENTO POTENCIAL.  

Itapoá é um destino procurado principalmente pelos turistas adeptos ao segmento de 

sol e praia, durante os meses de alta temporada (Dezembro, Janeiro e Fevereiro). Sua 

atratividade está relacionada às suas praias e à sua posição geográfica, próxima a capital 

paranaense, fato que explica seu maior público (77,80%) ser oriundo do estado do Paraná, 

segundo dados da SANTUR (2006). 

Basicamente o turismo no município se restringe ao período de verão e aos fluxos 

turísticos relacionados aos feriados nacionais e estaduais (Santa Catarina e Paraná), porém, 

verifica-se o potencial de desenvolvimento dos segmentos de ecoturismo, principalmente, e 

do turismo náutico, desde que as ações citadas nos capítulos anteriores sejam colocadas em 

prática.  

Como informado anteriormente, Itapoá possui, em seu território, uma quantidade 

razoável de recursos naturais, muitos deles presentes dentro da área da Reserva Ecológica 

Volta Velha, a qual atualmente já recebe visitantes oriundos de alguns mercados distantes, 

em função de ações voltadas para a pesquisa e a observação de pássaros, nichos específicos 

que, por meio de ações direcionadas, podem se tornar mais representativos no que tange ao 

turismo no município. Da mesma forma verifica-se o potencial da observação das toninhas na 

Baía da Babitonga e demais atividades de ecoturismo que podem ser criadas por empresas 

especializadas neste mercado.  

Conforme também foi abordado no decorrer do estudo, o turismo náutico possui 

potencial de crescimento e consolidação no município, podendo inclusive se tornar um destino 

de passeios náuticos, a partir de Joinville, assim como acontece com São Francisco do Sul, 

com vistas a atender não só ao público da região de Joinville, mas inclusive turistas de outras 

localidades que se deslocam para Joinville e buscam participar de atividades ligadas ao 

segmento do turismo náutico, turismo gastronômico (dois dos principais restaurantes 

avaliados pelo TripAdvisor no município de São Francisco do Sul são, na verdade, 

restaurantes de Itapoá: Restaurante Recanto do Farol e Restaurante Casa Portuguesa) e 

ecoturismo.  



18/06/2020 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 3174

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 626

133 

Destaca-se também que devido à oferta limitada de equipamentos e serviços turísticos 

em Itapoá, o destino possa, no caso do Ecoturismo e Turismo Náútico, inicialmente se 

direcionar para ser reconhecido como uma oferta complementar de Joinville e São Francisco 

do Sul e, com a ampliação e melhoria das ofertas do município, passar a ser ofertado como 

oferta principal destes segmentos.  

As ações de ampliação e melhoria dos serviços devem ser integradas a ações de 

regularização dos serviços de locação de casas de veraneio, haja vista que, de acordo com a 

Santur (2006), ano da última pesquisa de demanda disponível, quase 92% dos turistas na alta 

temporada daquele ano não se hospedaram em hotéis e pousadas, mas sim em casas, sendo 

que quase 53% destes ficaram hospedados em casas de amigos, parentes ou casas 

alugadas, fato que demonstra ainda mais a necessidade de criação de alternativas para o 

setor, visando promover maior circulação de renda nas empresas do trade turístico local e 

maior geração de tributos ao poder público municipal. 

Nota-se ainda que devido às características do município, a presença do Porto Itapoá e 

aos segmentos prioritários do turismo é importante que Itapoá se apresente como um destino 

ambientalmente consciente; que fomente a conservação dos recursos naturais; a redução dos 

impactos ambientais gerados, especialmente pelo porto; e que incentive a oferta de serviços 

de alta qualidade, pois o público que consome, principalmente, os produtos dos segmentos 

de ecoturismo e turismo náutico, são extremamente exigentes no que diz respeito a 

sustentabilidade ambiental e nível de qualidade na prestação de serviços, sendo ambos 

aspectos chave na atração de uma demanda turística de alto nível. 

Por fim, é imprescindível que estes produtos sejam apresentados de forma adequada 

às agências dos principais mercados emissores (sendo os principais a região metropolitana 

de Curitiba, região de Jaraguá do Sul e Joinville e do Planalto Norte) e principalmente na 

internet, uma das mais importantes ferramentas de informação e comercialização de produtos 

turísticos. 
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ANEXO 1 - DIAGNÓSTICO ARTESANATO ITAPOÁ 
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PORTARIA CMDCA 001.2020 COMISSAO PLANO DE ACAO E APLICACAO
Publicação Nº 2526519

 

Conselho Municipal de Direitos da Criança e do
Adolescente de Itapoá – SC

Lei Municipal 175 de 21 de maio de 2008, alterada pelas Leis 235/2009 e 573/2015.

PORTARIA Nº 001/2020

Altera  a  Comissão  de  elaboração  do  PLANO  DE  AÇÃO  E  APLICAÇÃO  DE
RECURSOS do CMDCA estabelecida pela portaria 001/2019 bem como estabelece
novas atribuições atinentes ao Decreto Municipal 4332 de 27 de fevereiro de 2020.

O  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  -  CMDCA do  município  de  Itapoá-SC,  em

cumprimento ao Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei N. 8.069, de julho de 1990, a Lei Municipal N. 182, de 04 de

junho de 2008 e N. 564 de 16 de Abril de 2015, a Resolução do CONANDA N. 170, de 10 de dezembro de 2014, 

Virgínia Maira Wordell Gubert, Presidente do CMDCA, no uso de suas atribuições legais e ouvido o Pleno do CMDCA

em reunião Ordinária de 27/05/2020, 

NOMEIA:

 

Art. 1º. Fica instituída comissão para condução dos trabalhos os seguintes conselheiros: 

Castorina de Jesus Evangelista

Virgínia Maira Wordell Gubert 

Rafael Borges Garcia

Liamar Rodrigues Pereira

Art. 2º.  A comissão poderá eleger um presidente caso julgue necessário.

Art. 3º. Caberá a Comissão analisar a legislação vigente, em especial o Art. 260 da Lei 8.069 de 1990, Lei 12.594/2012,

material  orientativo  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado,  Resoluções  do  CONANDA,  principalmente  a  137/2010  e

194/2017, Lei Municipal 034/1993 e 555/2004 que versão sobre o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,

deliberações das Conferências Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Plano Decenal dos Direitos da

Criança e do Adolescente, ainda, as demandas recebidas e/ou tratadas pelo Conselho Tutelar do município, avaliar a

atual estruturação das políticas públicas municipais no âmbito do CMDCA, planejando e propondo ações de curto e

médio  prazo,  propondo  Editais  de  Chamamento  e/ou  ações  para  captação  de  recursos  e  obedecendo  à  Lei  N.

13019/2014 e alterações.

Art. 4º. Poderá a comissão utilizar-se de colaboração de pessoas, órgãos ou entidades ou efetuar consultas que julgue

pertinente e necessário ao desenvolvimento dos trabalhos.

Art. 5º. Utilizar o Decreto Municipal 4.332 de 27 de fevereiro de 2020 para subsidiar as análises, encaminhamentos,

planejamentos e publicidade dos atos e ações da Comissão e do CMDCA.

Art. 6º. Fomentar processos, procedimentos, articulações e providência necessárias para adequar as entidades, serviços,

programas e projetos executados em Itapoá-SC para que sejam elegíveis de captação de recursos, sejam nacionais ou

internacionais.

Art. 7º. Acompanhar as plataformas, sites, Editais ou quaisquer outras formas utilização para a captação de recursos

para a área da Criança e do Adolescente e dar ampla publicidade às disponibilidades de recursos existentes.

Art. 8º. Atuar como representante do CMDCA na classificação e/ou seleção de entidades, no monitoramento, avaliação,

incluindo a  prestação de contas  de  serviços,  programas  e  projetos  oriundas de parcerias  público-privadas,  quando
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Conselho Municipal de Direitos da Criança e do
Adolescente de Itapoá – SC

Lei Municipal 175 de 21 de maio de 2008, alterada pelas Leis 235/2009 e 573/2015.

necessário desde que ligadas à área de atuação da criança e do adolescente emitindo, quando necessário pareceres e

análises.

§1º Deverá se declarar impedido o membro da Comissão conforme previsto no §2º do Art. 11 do Decreto Municipal

4.320/2020.

Art. 9º. Esta Portaria entra em vigência na data da sua publicação.

Itapoá-SC, 17 de junho de 2020.

Virgínia Maira Wordell Gubert

Presidente do CMDCA
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Ituporanga

Prefeitura

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020/PMI
Publicação Nº 2527113

 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA PREGÃO PRESENCIAL 
 

MUNICÍPIO DE ITUPORANGA 
 

CNPJ:    83.102.640/0001-30        Telefone: (047) 35331211 
 

RUA VEREADOR JOAQUIM BOEING - 40 Prédio 
 

CEP:    88400000    - Ituporanga - SC 
  

Nr.: 14/2020 
 

Processo Administrativo: 31/2020 
Processo de Licitação: 14/2020 
Data do Processo: 08/05/2020 

 
1 / 2 
 

 

 

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 

OBJETO DA LICITAÇÃO: 
 
 

TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO LICITATÓRIO N. 25/2020 - PREGÃO 07/2020 FOI DESERTO, SOLICITO 
ABERTURA DE NOVA LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS, DE MATERIAIS PARA 
REFORMA DA COBERTURA DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 
 

Ao(s) 21 de maio de 2020, às 14:30 no(a) Sala de Reuniões da Prefeitura sito à Rua Joaquim Boeing, 40 Centro - Ituporanga-SC, 
reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria Nº 6/2020, para julgamento das propostas de 
preço das proponentes habilidades para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no processo licitatório Nº 31 / 2020, 
Licitação Nº 14 / 2020 , na modalidade Pregão Presencial. 
 
Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise do preço e outros fatores previstos no edital. Logo 
após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo: 

PARECER DA COMISSÃO: 
 
 

Iniciamos a sessão com o credenciamento dos representantes legais das empresas participantes, e a Comissão de Pregão ao 
analisar a documentação de credenciamento constatou que estão devidamente credenciadas, conforme Edital de Pregão nº 
14/2020/PMI e Ata de credenciamento. Após, foram abertos os envelopes de propostas de Pregão, em seguida foram lançados 
no sistema. Na sequência foi iniciada a etapa de lances, conforme relatório de lances do pregão. A empresa ALLE PRE 
FABRICADOS LTDA informou que não possui condições de manter o valor de sua proposta referente ao lote 2, alegando que os 
orçamentos obtidos ao inicio do procedimento licitatório não condizem mais com os preços praticados atualmente no mercado, 
pedindo a desistência do lote, restando este deserto. A Comissão de Pregão analisou a documentação de habilitação da 
empresa vencedora do item 1 e constatou que está devidamente habilitada conforme Edital de Pregão nº 14/2020/PMI. Ao final a 
Pregoeira indagou os representantes das Empresas participantes se manifestam a intenção de interpor recurso, onde não 
manifestaram. 
 
 
 
 
 

164615 - FABRICON ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME 
 

Lote Produto Quantidade Unidade Valor Unitário Valor 
1 

 

PILARES DE CONCRETO 
 

1 
 

Lote 
 

31.400,0000 31.400,0000    
Total Fornecedor: 31.400,0000  

Total Geral: 31.400,0000 
 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de 
Licitação pelos representantes das proponentes. 
 
 
 

Ituporanga,21 de maio de 2020 
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 COMISSÃO 
 
 

GEOVANI BIZARRI SCHLEMPER 
 

- ________________________________________ - Equipe de Apoio 
 

INA CARINI ZAPELINI ZANELLA 
 

- ________________________________________ - Pregoeiro 
   

MARIA FERNANDA NIENKOTTER MULLER 
 

- ________________________________________ - Membro 
 

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento: 

RAFAEL BENNERT 
 
 

- ________________________________________ - Representante 
 

ALDO FRONZA 
 
 

- ________________________________________ - Representante 
 

EDUARDO CIPRIANI MARTINS 
 
 

- ________________________________________ - Representante 
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DECRETO Nº 28, DE 10 DE MARÇO DE 2020
Publicação Nº 2526355

DECRETO Nº 28, DE 10 DE MARÇO DE 2020.
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento vigente do Município de Itupo-
ranga e da outras providências.”

GERVÁSIO JOSÉ MACIEL, Prefeito do Município de Ituporanga, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, de conformida-
de com o Inciso VII, do Artigo 65, da Lei Orgânica do Município de Ituporanga, que Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder abertura 
de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento vigente do Município de Ituporanga e da outras providências.

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar, nas seguintes dotações orçamentárias, nos limites máximos indicados: R$ 65.000,00 (sessenta e 
cinco mil reais).
Crédito Adicional
Tipo Crédito Unidade Orçamentária Detalhamento Valor

Suplementar FEXPONACE 12.001.0023.0691.0020.2043.34490
00000000000000.01000080 65.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1 decorrerão de anulação, no mesmo valor do crédito adicional suplementar, dos 
seguintes detalhamentos.

Fonte de Recurso

Tipo Fonte Unidade Orçamentária Detalhamento Valor

Anulação Dotação FEXPONACE 12.001.0023.0691.0020.2043.33390
00000000000000.01000080 65.000,00

Art. 3º - Fica aberto crédito adicional suplementar, nas seguintes dotações orçamentárias, nos limites máximos indicados: R$ 110.000,00 (cento e dez 
mil reais).

Crédito Adicional

Tipo Crédito Unidade Orçamentária Detalhamento Valor

Suplementar Divisão de Ensino 05.001.0012.0306.0005.2016.33390
00000000000000.01430502 110.000,00

Art. 4º - Os recursos necessários à execução do disposto no art. 3 decorrerão de anulação, no mesmo valor do crédito adicional suplementar, dos 
seguintes detalhamentos.
Fonte de Recurso
Tipo Fonte Unidade Orçamentária Detalhamento Valor

Anulação Dotação Divisão de Ensino 05.001.0012.0306.0005.2016.33390
00000000000000.01370502 110.000,00

Art. 5º - Fica aberto crédito adicional suplementar, nas seguintes dotações orçamentárias, nos limites máximos indicados: R$ 6.050,00 (seis mil e cin-
quenta reais).
Crédito Adicional
Tipo Crédito Unidade Orçamentária Detalhamento Valor

Suplementar Departamento Municipal de Trânsito 
- DEMUTRAN

11.003.0015.0452.0012.2033.33390
00000000000000.01000080 6.050,00

Art. 6º - Os recursos necessários à execução do disposto no art. 5 decorrerão de anulação, no mesmo valor do crédito adicional suplementar, dos 
seguintes detalhamentos.
Fonte de Recurso
Tipo Fonte Unidade Orçamentária Detalhamento Valor

Anulação Dotação Departamento Municipal de Trânsito 
- DEMUTRAN

11.003.0015.0452.0012.2033.34490
00000000000000.01120356 6.050,00

Art. 7º - Fica aberto crédito adicional suplementar, nas seguintes dotações orçamentárias, nos limites máximos indicados: R$ 36.100,00 (trinta e seis mil 
e cem reais).
Crédito Adicional
Tipo Crédito Unidade Orçamentária Detalhamento Valor

Suplementar Secretaria da Fazenda 04.001.0028.0843.0000.2038.34690
00000000000000.01000080 36.100,00
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Art. 8º - Os recursos necessários à execução do disposto no art. 7 decorrerão de anulação, no mesmo valor do crédito adicional suplementar, dos 
seguintes detalhamentos.

Fonte de Recurso

Tipo Fonte Unidade Orçamentária Detalhamento Valor

Anulação Dotação Secretaria da Fazenda 04.001.0028.0843.0000.2038.33290
00000000000000.01000080 36.100,00

Art. 9º - Fica aberto crédito adicional suplementar, nas seguintes dotações orçamentárias, nos limites máximos indicados: R$ 1.000,00 (um mil reais).

Crédito Adicional

Tipo Crédito Unidade Orçamentária Detalhamento Valor

Suplementar Departamento Municipal de Trânsito 
- DEMUTRAN

11.003.0015.0452.0012.2033.33390
00000000000000.01000080 1.000,00

Art. 10 - Os recursos necessários à execução do disposto no art. 9 decorrerão de anulação, no mesmo valor do crédito adicional suplementar, dos 
seguintes detalhamentos.

Fonte de Recurso

Tipo Fonte Unidade Orçamentária Detalhamento Valor

Anulação Dotação Departamento Municipal de Trânsito 
- DEMUTRAN

11.003.0015.0452.0012.2033.33390
00000000000000.01120356 1.000,00

Art. 11 - Fica aberto crédito adicional suplementar, nas seguintes dotações orçamentárias, nos limites máximos indicados: R$ 150.000,00 (cento e 
cinquenta mil reais).

Crédito Adicional

Tipo Crédito Unidade Orçamentária Detalhamento Valor

Suplementar Divisão de Ensino 05.001.0012.0365.0005.2014.33390
00000000000000.01010132 150.000,00

Art. 12 - Os recursos necessários à execução do disposto no art. 11 decorrerão de anulação, no mesmo valor do crédito adicional suplementar, dos 
seguintes detalhamentos.

Fonte de Recurso

Tipo Fonte Unidade Orçamentária Detalhamento Valor

Anulação Dotação Divisão de Ensino 05.001.0012.0365.0005.2014.33190
00000000000000.01010132 150.000,00

Art. 13 - Fica aberto crédito adicional suplementar, nas seguintes dotações orçamentárias, nos limites máximos indicados: R$ 4.000,00 (quatro mil 
reais).

Crédito Adicional

Tipo Crédito Unidade Orçamentária Detalhamento Valor

Suplementar Fundo Municipal de Pavimentação 08.002.0015.0452.0010.1006.34490
00000000000000.01000080 4.000,00

Art. 14 - Os recursos necessários à execução do disposto no art. 13 decorrerão de anulação, no mesmo valor do crédito adicional suplementar, dos 
seguintes detalhamentos.

Fonte de Recurso

Tipo Fonte Unidade Orçamentária Detalhamento Valor

Anulação Dotação Fundo Municipal de Pavimentação 08.002.0015.0452.0010.1006.33390
00000000000000.01340120 4.000,00

Art. 15 - Fica aberto crédito adicional suplementar, nas seguintes dotações orçamentárias, nos limites máximos indicados: R$ 110.000,00 (cento e dez 
mil reais).

Crédito Adicional
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Tipo Crédito Unidade Orçamentária Detalhamento Valor

Suplementar Divisão de Ensino 05.001.0012.0306.0005.2017.33390
00000000000000.01430502 110.000,00

Art. 16 - Os recursos necessários à execução do disposto no art. 15 decorrerão de anulação, no mesmo valor do crédito adicional suplementar, dos 
seguintes detalhamentos.

Fonte de Recurso

Tipo Fonte Unidade Orçamentária Detalhamento Valor

Anulação Dotação Divisão de Ensino 05.001.0012.0306.0005.2017.33390
00000000000000.01370502 110.000,00

Art. 17 - Fica aberto crédito adicional suplementar, nas seguintes dotações orçamentárias, nos limites máximos indicados: R$ 111.100,00 (cento e onze 
mil e cem reais).

Crédito Adicional

Tipo Crédito Unidade Orçamentária Detalhamento Valor

Suplementar Divisão de Ensino 05.001.0012.0365.0005.2056.33390
00000000000000.01430502 111.100,00

Art. 18 - Os recursos necessários à execução do disposto no art. 17 decorrerão de anulação, no mesmo valor do crédito adicional suplementar, dos 
seguintes detalhamentos.

Fonte de Recurso

Tipo Fonte Unidade Orçamentária Detalhamento Valor

Anulação Dotação Divisão de Ensino 05.001.0012.0365.0005.2056.33390
00000000000000.01370502 111.100,00

Art. 19 - Fica aberto crédito adicional suplementar, nas seguintes dotações orçamentárias, nos limites máximos indicados: R$ 221.100,00 (duzentos e 
vinte e um mil e cem reais).

Crédito Adicional

Tipo Crédito Unidade Orçamentária Detalhamento Valor

Suplementar Divisão de Ensino 05.001.0012.0361.0005.2015.33390
00000000000000.01440503 221.100,00

Art. 20 - Os recursos necessários à execução do disposto no art. 19 decorrerão de anulação, no mesmo valor do crédito adicional suplementar, dos 
seguintes detalhamentos.

Fonte de Recurso

Tipo Fonte Unidade Orçamentária Detalhamento Valor

Anulação Dotação Divisão de Ensino 05.001.0012.0361.0005.2015.33390
00000000000000.01370503 221.100,00

Art. 21 - Fica aberto crédito adicional suplementar, nas seguintes dotações orçamentárias, nos limites máximos indicados: R$ 32.000,00 (trinta e dois 
mil reais).

Crédito Adicional

Tipo Crédito Unidade Orçamentária Detalhamento Valor

Suplementar Fundo Municipal de Assistencia 
Social

13.001.0008.0244.0009.2025.33350
00000000000000.01000080 32.000,00

Art. 22 - Os recursos necessários à execução do disposto no art. 21 decorrerão de anulação, no mesmo valor do crédito adicional suplementar, dos 
seguintes detalhamentos.

Fonte de Recurso

Tipo Fonte Unidade Orçamentária Detalhamento Valor

Anulação Dotação Fundo Municipal de Assistencia 
Social

13.001.0008.0244.0009.2025.33390
00000000000000.01000080 32.000,00
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Art. 23 - Fica aberto crédito adicional suplementar, nas seguintes dotações orçamentárias, nos limites máximos indicados: R$ 60.000,00 (sessenta mil 
reais).
Crédito Adicional
Tipo Crédito Unidade Orçamentária Detalhamento Valor

Suplementar Departamento Municipal de Trânsito 
- DEMUTRAN

11.003.0015.0452.0012.2033.33390
00000000000000.01000080 60.000,00

Art. 24 - Os recursos necessários à execução do disposto no art. 23 decorrerão de anulação, no mesmo valor do crédito adicional suplementar, dos 
seguintes detalhamentos.
Fonte de Recurso
Tipo Fonte Unidade Orçamentária Detalhamento Valor

Anulação Dotação Departamento Municipal de Trânsito 
- DEMUTRAN

11.003.0015.0452.0012.2033.33390
00000000000000.03120356 60.000,00

Art. 25 - Fica aberto crédito adicional suplementar, nas seguintes dotações orçamentárias, nos limites máximos indicados: R$ 60.000,00 (sessenta mil 
reais).
Crédito Adicional
Tipo Crédito Unidade Orçamentária Detalhamento Valor

Suplementar Departamento Municipal de Trânsito 
- DEMUTRAN

11.003.0015.0452.0012.2033.33390
00000000000000.01000080 60.000,00

Art. 26 - Os recursos necessários à execução do disposto no art. 25 decorrerão de anulação, no mesmo valor do crédito adicional suplementar, dos 
seguintes detalhamentos.
Fonte de Recurso
Tipo Fonte Unidade Orçamentária Detalhamento Valor

Anulação Dotação Departamento Municipal de Trânsito 
- DEMUTRAN

11.003.0015.0452.0012.2033.33390
00000000000000.03120356 48.000,00

Anulação Dotação Departamento Municipal de Trânsito 
- DEMUTRAN

11.003.0015.0452.0012.2033.34490
00000000000000.01000080 12.000,00

Art. 27 - Fica aberto crédito adicional suplementar, nas seguintes dotações orçamentárias, nos limites máximos indicados: R$ 55.000,00 (cinquenta e 
cinco mil reais).
Crédito Adicional
Tipo Crédito Unidade Orçamentária Detalhamento Valor

Suplementar Departamento de Urbanismo 08.001.0015.0452.0010.1014.34490
00000000000000.03340120 55.000,00

Art. 28 - Os recursos necessários à execução do disposto no art. 27 decorrerão de anulação, no mesmo valor do crédito adicional suplementar, dos 
seguintes detalhamentos.
Fonte de Recurso
Tipo Fonte Unidade Orçamentária Detalhamento Valor

Anulação Dotação Departamento de Urbanismo 08.001.0015.0452.0010.1014.34490
00000000000000.03640121 55.000,00

Art. 29 - Fica aberto crédito adicional suplementar, nas seguintes dotações orçamentárias, nos limites máximos indicados: R$ 500,00 (quinhentos reais).
Crédito Adicional
Tipo Crédito Unidade Orçamentária Detalhamento Valor

Suplementar Departamento de Urbanismo 08.001.0015.0452.0010.1014.34490
00000000000000.03340120 500,00

Art. 30 - Os recursos necessários à execução do disposto no art. 29 decorrerão de anulação, no mesmo valor do crédito adicional suplementar, dos 
seguintes detalhamentos.
Fonte de Recurso
Tipo Fonte Unidade Orçamentária Detalhamento Valor

Anulação Dotação Departamento de Urbanismo 08.001.0015.0452.0010.1014.34490
00000000000000.03640121 500,00

Art. 31 – Este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação
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Ituporanga, 10 de março de 2020.
GERVÁSIO MACIEL
Prefeito em Exercício

NILSON WERTER
Secretário da Fazenda
Diretor Presidente da Fundação FEXPONACE

DECRETO Nº 76, DE 16 DE JUNHO DE 2020
Publicação Nº 2526311

DECRETO Nº 76, DE 16 DE JUNHO DE 2020.
“Dispõe sobre a revogação do Processo Licitatório nº 33/2020, na modalidade de Tomada de Preços”

O Prefeito em exercício do Município de Ituporanga/SC, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando o parecer jurídico Nº 80, de 09 de junho de 2020;

Considerando o Ofício SP PMI Nº 51, de 03 de junho de 2020.

DETERMINO:
Art. 1º. A REVOGAÇÃO do Processo Licitatório nº 33, de 08 de maio de 2020, na modalidade de Tomada de Preços, cujo objeto é a contra-
tação de empresa para reparos no portal de entrada da cidade, pois conforme relatório de vistoria da engenheira civil Eva Scheila Mariani 
Esser: “A estrutura necessita de intervenção imediata .

Art. 2º. Proceda-se à contratação emergencial com dispensa de Licitação devido ao precário estado de conservação do local que necessita 
de manutenção. Em função da atual situação faz-se necessário o escoramento do local a fim de evitar danos maiores na estrutura e assim 
garantir a segurança da população que transita no entorno do local.

Art. 3º. Publique-se no órgão oficial.

Ituporanga, 16 de junho de 2020.
GERVÁSIO MACIEL
Prefeito em exercício

DECRETO Nº 77, DE 17 DE JUNHO DE 2020
Publicação Nº 2526347

DECRETO Nº 77, de 17 DE JUNHO DE 2020.
“Dispõe sobre anulação do pregão presencial nº 15/2020 – Fexponace”

O Prefeito em exercício do Município de Ituporanga/SC, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando que na descrição do equipamento que se deseja adquirir neste processo (termo de referência de fl. 33), evidencia-se que não 
condiz com o objeto constante do ofício de fl. 03;

Considerando a pesquisa de preço de fls. 05/07 trata de um motor com 15cv, e o objeto descrito no edital contém potência de apenas 7,5cv, 
que não atende a altura manométrica total em metros do poço que se deseja perfurar;

Considerando que é preocupação constante deste Gestor para que seja observada a legalidade dos procedimentos licitatórios;

Considerando a orientação das Súmulas 346 e 473 do Colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, segundo as quais "a Administração Pública 
pode declarar a nulidade de seus próprios atos" e que "a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os 
tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados o direitos 
adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial."

DETERMINO:
Art. 1º A ANULAÇÃO do Pregão Presencial nº 15/2020.
Art. 2º. Proceda-se à correção na requisição, e busque-se novos orçamentos, considerando que a estimativa de preço do objeto que se 
deseja adquirir é do mês de abril de 2020.
Art. 3º Intimem-se os licitantes, por e-mail ou carta com AR.
Art. 4º Publique-se no órgão oficial.

Ituporanga, 16 de junho de 2020.
GERVÁSIO MACIEL
Prefeito em exercício
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DECRETO Nº 78, DE 17 DE JUNHO DE 2020
Publicação Nº 2526348

DECRETO Nº 78, DE 17 DE JUNHO DE 2020.
“Dispõe sobre a revogação do Processo Licitatório nº 16/2020, Pregão Presencial Nº 11/2020”

O Prefeito em exercício do Município de Ituporanga/SC, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando que o art. 49 da Lei Federal 8.666/93, que trata da revogação do procedimento é de uma clareza exemplar no momento em 
que dispõe:

Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilega-
lidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

Considerando que a Administração Pública tem o poder-dever, com ou sem provocação, de anular o ato administrativo, sem que isso se 
constitua em ato de ilegalidade ou abuso de poder, lição assentada pelo STF no enunciado das Súmulas 346 e 473;

Considerando que, pelo princípio da autotutela administrativa, quem tem competência para gerar o ato, ou seu superior hierárquico, tem o 
poder-dever de anulá-lo, se houver vícios que os tornem ilegais.

Considerando que o poder-dever da Administração Pública de rever seus próprios atos decorre exatamente da necessidade de resguardar 
o interesse público, revogando e anulando atos administrativos que, mesmo depois de praticados, se tornem lesivos aos interesses da ad-
ministração.

Considerando as argumentações constantes do ofício de fl. 61, segundo as quais, em função da pandemia, o transporte escolar está sus-
penso, não havendo necessidade.

DETERMINO:
Art. 1º. A REVOGAÇÃO do Processo Licitatório nº 16, de 10 de março de 2020, na modalidade de pregão presencial, cujo objeto é o registro 
de preços para contratação de empresa para prestação de serviços de borracharia para manutenção dos pneus da frota municipal, a fim de 
que se procedam aos ajustes no edital, no que se refere à descrição dos objetos/serviços que se deseja adquirir.

Art. 2º. Proceda-se a intimação dos licitantes.

Art. 3º. Publique-se no órgão oficial.

Ituporanga, 16 de junho de 2020.
GERVÁSIO MACIEL
Prefeito em exercício

DECRETO Nº 79, DE 17 DE JUNHO DE 2020
Publicação Nº 2526350

DECRETO Nº 79, DE 17 DE JUNHO DE 2020.
“Dispõe sobre a revogação do Processo Licitatório nº 04/2020, na modalidade de Pregão Presencial.”

O Prefeito em exercício do Município de Ituporanga/SC, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando que o art. 49 da Lei Federal 8.666/93, que trata da revogação do procedimento é de uma clareza exemplar no momento em 
que dispõe:

Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilega-
lidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

Considerando que, pelo princípio da autotutela administrativa, quem tem competência para gerar o ato, ou seu superior hierárquico, tem o 
poder-dever de anulá-lo, se houver vícios que os tornem ilegais;

Considerando as argumentações constantes do ofício de fl. 61, segundo as quais, em função da pandemia, o transporte escolar está sus-
penso, não havendo necessidade;

DETERMINO:
Art. 1º. A REVOGAÇÃO do Processo Licitatório nº 04, de 13 de janeiro de 2020, na modalidade de pregão presencial, cujo objeto é a tercei-
rização de linhas do transporte escolar, tendo em vista a demanda de alunos serem superior ao que a frota de veículos próprios consegue 
realizar, e também a necessidade de ônibus adaptado para atender alunos com deficiência.

Art. 2º. Publique-se no órgão oficial.
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Ituporanga, 17 de junho de 2020.
GERVÁSIO MACIEL
Prefeito em exercício

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° 015/2020
Publicação Nº 2526691

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITUPORANGA
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° 015/2020

A Prefeitura do Município de Ituporanga, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n° 83.102.640/0001-30, através 
da Secretaria da Administração, e

Considerando que não haverá tempo hábil para realização de concurso público, que já está em andamento, diga-se, mediante editais de 
concurso nº 01, 02 e 03/2020;

Considerando que a Carta Magna dispõe que é obrigação do Estado a manutenção do serviço público de forma adequada, prevendo, em 
seu artigo 175, que incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de 
licitação, a prestação de serviços públicos,

Considerando que, muito embora haja determinação judicial para o Município abster-se de realizar a contratação de servidores tempo-
rários, havendo inclusive prazo para a manutenção destes no quadro (em função da decisão exarada nos autos do Processo 0900161-
07.2018.8.24.0035), a ausência de pessoas para cumprir o mister torna precário o atendimento na Secretaria de Planejamento, inviabilizan-
do o cumprimento da lei no que diz respeito à continuidade dos serviços;

Considerando a exoneração do servidor FLARIS GONZAGA MELO, que ocupava o cargo de provimento efetivo de Engenheiro Agrimensor, 
nos termos da portaria N° 1.296, de 02 de junho de 2020.

Considerando a necessidade de aprovação dos projetos, tendo em vista que há mais de 50 processos de alinhamento, retificação de áreas, 
desmembramentos e loteamentos aguardando parecer técnico de profissional habilitado;

Considerando a urgência do serviço;

TORNA PÚBLICO:
O presente Edital de Chamada Pública para contratação de pessoal por prazo determinado, conforme quadro constante do Anexo I, parte 
integrante deste Edital, e em obediência dos Princípios Constitucionais da Impessoalidade, Publicidade e Eficiência Administrativa.

A coordenação técnico/administrativa desta Chamada Pública será de responsabilidade da Secretaria de Planejamento.

A seleção dos candidatos acontecerá no dia 19 de junho de 2020, conforme dados abaixo:
Local: Prefeitura Municipal de Ituporanga – Sala de Reuniões do Paço Municipal – Rua Joaquim Boeing, nº 40, Centro, Ituporanga/SC.
Data: 19/06/2020 (sexta-feira), às 08:00 horas.

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 A Chamada Pública tem por objetivo a contratação de pessoal por tempo determinado em situação de excepcionalidade, considerando 
os motivos expostos no preâmbulo deste edital.
1.2 Observado o disposto no item 1.1, os candidatos serão convocados e dispensados de acordo com a necessidade do serviço público 
municipal.
1.3 A coordenação de todas as etapas da chamada pública será de responsabilidade da Secretaria de Planejamento, a quem tocará também 
a definição da jornada de trabalho.

2. DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

2.1 Os candidatos deverão comparecer na Prefeitura Municipal de Ituporanga, no dia 19/06/2020 (sexta-feira), às 08:00 horas, munidos 
dos documentos abaixo:

a) Documento de identidade oficial com foto (original);
b) Diploma de conclusão do curso Técnico em Agrimensura, devidamente registrado no órgão competente;
c) Comprovante de experiência na área de atuação, se tiver (atestado de capacidade técnica, certificado de conclusão em cursos, registro 
na CTPS, certidão de tempo de serviço – em caso de serviço público).

2.2 Serão considerados como critérios de desempate e classificação dos candidatos:

1°. Maior experiência comprovada na área de atuação (atestado de capacidade técnica, cursos, registro em carteira de trabalho, tempo de 
serviço no serviço público);
2º Maior idade.
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2.3 Em até 48 (quarenta e oito) horas após a seleção, o candidato deverá encaminhar ao departamento de RH, os seguintes documentos:

a) Cópia do RG ou documento de identidade oficial com foto;
b) Cópia do CPF.
c) Cópia do Título Eleitor.
d) Certidão de quitação com as obrigações eleitorais – www.tre-sc.jus.br ou no cartório eleitoral.
e) Carteira Profissional de Trabalho.
f) Cópia PIS/PASEP.
g) Cópia da Certidão de Casamento ou Nascimento.
h) Cópia da Certidão de Nascimento dos Filhos menores de 14 anos.
i) Cópia quitação com as obrigações militares (certificado de reservista) - homens com menos de 45 anos.
j) Cópia Comprovante de residência.
k) Declaração de Antecedentes Criminais.
l) Certidão de regularidade junto ao órgão de classe.
m) Declaração de não acumulação ilegal de cargo, função, emprego ou percepção de proventos (fornecida pelo RH da Prefeitura, deverá 
ser solicitada por e-mail - rh@ituporanga.sc.gov.br - após a entrega da documentação acima).
n) No caso de acumulação legal de cargo, função emprego ou percepção de proventos, informar o cargo, o órgão ao qual pertence e a 
carga horária.

2.4 A inércia na apresentação da documentação solicitada no item 2.3 caracteriza desistência por parte do candidato, autorizando a Admi-
nistração a chamar o imediatamente seguinte, conforme classificação.

2.5 Os candidatos deverão conhecer os termos deste Edital e certificar-se de que preenchem todos os requisitos exigidos para a investidura 
no cargo, a saber, experiência necessária e todos os documentos constantes do item 2.3 deste edital, antes de participar da seleção.

3. DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1 O comparecimento à seleção deverá ser pessoal, não se admitindo participação por e-mail, nem tampouco por procuração ou outro 
meio de representação.

3.2 Casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Planejamento.

3.3 O presente Edital, bem como quaisquer esclarecimentos aos seus termos, serão obtidos através do telefone (47) 3533-1211 e e-mail: 
planejamento@ituporanga.sc.gov.br.

Ituporanga, 17 de junho de 2020.
Gervásio Maciel
Prefeito em Exercício

Lia Caroline Miguel
Secretária da Administração

ANEXO I

QUADRO DE VAGAS
CARGO VAGAS CARGA HORÁRIA VENCIMENTO REQUISITOS PARA PROVIMENTO

Técnico em Agrimensura 1 + CR 40 HORAS SEMANAIS Vencimento R$ 1.632,46 + 
R$ 300,00 Vale alimentação.

• Ensino médio completo.
• Prova de conclusão do curso Técnico em 
Agrimensura.
• Registro profissional no órgão de fiscalização 
da profissão.

ANEXO II

ATRIBUIÇÕES

Cargo: Técnico em Agrimensura
ATRIBUIÇÕES:
• Executar levantamentos altimétricos e planimétricos da cidade e distritos, de bacias hidráulicas e hidrográficas, de jazidas, de propriedades 
rurais, locando linhas de limites;
• Mapear áreas de alcance da topografia;
• Executar demarcações e discriminações;
• Executar a locação de projetos urbanos, edifícios, pontes, barragens e obras públicas em geral;
• Executar levantamentos topográficos por coordenadas polares e retangulares, irradiação, triangulação e intersecção;
• Executar cálculos e elaborar desenhos de plantas, mapas, cartas e memórias descritivas;
• Executar serviços de conservação e pequenos reparos nos instrumentos de trabalho;
• Desenhar originais para reprodução de diversos serviços referentes a cadastros, gráficos, fichas e controles;
• Executar serviços dentro das normas técnicas e convenções estabelecidas;

mailto:rh@ituporanga.sc.gov.br
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• Emitir pareceres técnicos sobre assuntos relacionados com a sua formação profissional;
• Planejar e executar as políticas locais relacionadas com a sua formação profissional;
• Participar e apresentar sugestões para a elaboração do PPA, LDO e LOA relativos às metas, programas e ações a serem desenvolvidas pelo 
Município, relacionadas com a sua área de atuação;
• Participar de cursos, seminários palestras e outros eventos correlatos relacionados com o exercício do cargo, sempre que designado pelo 
Prefeito ou superior hierárquico;
• Dirigir o veículo oficial do Município quando for necessário o deslocamento para cumprir as funções do cargo, no interesse do Município;
• Executar outras atividades compatíveis com as atribuições do cargo ou com a formação profissional, quando determinado por superior 
hierárquico.

PORTARIA N° 1.297, DE 02 DE JUNHO DE 2020
Publicação Nº 2526698

PORTARIA N° 1.297, DE 02 DE J UNHO DE 2020.
“Nomeia membros da Comissão Permanente de Licitação, Pregoeiro e Equipe de Apoio do Pregoeiro para os Processos Licitatórios no Mu-
nicípio de Ituporanga”

GERVÁSIO MACIEL, Prefeito em Exercício de Ituporanga, Estado de Santa Catarina, no uso da competência privativa que lhe confere o inciso 
VII, do artigo 65 e letra “c”, do inciso II, do artigo 97 da Lei Orgânica do Município e de conformidade com o artigo 51 da Lei nº. 8.666/93, 
bem como o artigo 7º, inciso II e artigo 10, do anexo I, do Decreto nº. 498/2007, resolve:

Art. 1º Mantém-se a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITUPORANGA os seguintes membros titulares: Jeferson 
Sommer de Souza, Cristiane Kalbusch Hinckel e Carla Fabiana Schwarz Meurer, sendo o servidor Jeferson o Presidente da comissão, e a 
servidora Cristiane, Secretária.

Art. 2º Fica nomeada como pregoeira a funcionária pública do município INÃ CARINI ZAPELINI ZANELLA, para atuar nos procedimentos rela-
tivos aos processos licitatórios na modalidade pregão, com atribuições de acordo com o artigo 9º do Decreto nº. 498, de 20 de abril de 2007.

Mantém-se a equipe de Apoio ao Pregoeiro nos processos licitatórios modalidade pregão, formada pelos seguintes membros Titulares: Maria 
Fernanda Nienkotter Muller e Claudia Staloch, sendo a primeira Secretária.

Art. 3º Como Suplentes ficam nomeados os seguintes servidores: Aglaís Moraes e Giovani Bizarri Schlemper.

Art. 4° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 22 de junho de 2020.

Ituporanga, 02 de junho de 2020.
GERVÁSIO MACIEL
Prefeito em Exercício

LIA CAROLINE MIGUEL
Secretária da Administração

PORTARIA Nº 1.290, DE 01 DE JUNHO DE 2020
Publicação Nº 2526076

PORTARIA Nº 1.290, DE 01 DE JUNHO DE 2020.

GERVÁSIO MACIEL, Prefeito em Exercício do Município de Ituporanga Estado de Santa Catarina, no uso da competência privativa que lhe 
confere o Inciso VII, do Artigo 65, da Lei Orgânica do Município de Ituporanga – SC e conforme a Lei Complementar nº 20/2008, RESOLVE:
Art. 1°. EXONERAR RAFAELA DIEL CORREA ocupante do cargo em comissão de ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO SOCIALEIMPRENSA, no 
Gabinete do Prefeito, com jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Art. 2° Essa Portaria entra em vigor na data de hoje, com efeitos a partir de sua publicação.
Art. 3º Por intermédio desta Portaria, revogam-se os efeitos da Portaria nº 946, de 16 de abril de 2020.

Ituporanga, SC, 01 de junho de 2020.
GERVÁSIO MACIEL
Prefeito em Exercício

LIA CAROLINE MIGUEL
Secretária da Administração
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PORTARIA Nº 1.384, DE 09 DE JUNHO DE 2020
Publicação Nº 2526316

PORTARIA Nº 1.384, DE 09 DE JUNHO DE 2020.

O Prefeito em Exercício do Município de Ituporanga, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o 
Inciso VII do Art. 65 da Lei Orgânica do Município e de acordo com o artigo 140 da Lei Complementar nº 020, de 17 de dezembro de 2008, 
RESOLVE:

Art. 1°. Conceder licença para tratamento de saúde ao(a) servidor(a) SELITA KAMMERS, ocupante do cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS, na Secretaria de Urbanismo, no período de 14/05/2020 a 27/05/2020, conforme atestado médico em anexo.
Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 14 de maio de 2020.

Ituporanga, SC, 09 de junho de 2020.
GERVÁSIO MACIEL
Prefeito em Exercício

LIA CAROLINE MIGUEL
Secretária da Administração

WILMAR VANDRESEN
Secretário de Urbanismo

PORTARIA Nº 1.408, DE 16 DE JUNHO DE 2020
Publicação Nº 2526315

PORTARIA Nº 1.408, DE 16 DE JUNHO DE 2020.

GERVÁSIO MACIEL, Prefeito em Exercício do Município de Ituporanga, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de con-
formidade com o Inciso VII, do Artigo 65, da Lei Orgânica do Município, RESOLVE:

Art. 1° Designar os servidores relacionados abaixo como gestores do Processo Licitatório nº 02/2019, de 21 de janeiro de 2019, modalidade 
Tomada de Preços nº 02/2019, cujo objeto é a contratação de empresa para pavimentação com lajotas de concretos das ruas Almirante 
Tamandaré e Cristóvão Colombo – Bairro Vila Nova e pavimentação asfáltica da rua Augusto Willemann – Bairro Cerro Negro oriundos do 
Convênio Nº 875097/2018 do Ministério da Integração Nacional.

- WILMAR VANDRESEN - Gestor do Contrato
- EVA SCHEILA MARIANI ESSER – Fiscal do Contrato

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de hoje.

ITUPORANGA, 16 de junho de 2020.
GERVÁSIO MACIEL
Prefeito em Exercício

LIA CAROLINE MIGUEL
Secretária da Administração
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Jaborá

Prefeitura

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PROCESSO LICITATÓRIO N° 39/2020 PREGÃO PRESENCIAL N° 
20/2020

Publicação Nº 2526541

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 39/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2020

O Município de Jaborá, pessoa jurídica de direito público interno, situada à Rua Ângelo Poyer, 320, Centro, Jaborá, SC, através do Senhor 
Adelir Manoel Inácio, Prefeito Municipal, TORNA PÚBLICO, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, para MULTIENTIDADES sob a 
forma PRESENCIAL, no dia 30 de junho de 2020, às 9 horas, para a AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA 
DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE JABORÁ, SC, E DEMAIS SECRETARIAS, DE 
FORMA PARCELADA E DE ACORDO COM A NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE JABORÁ/SC. A presente licitação será do tipo MENOR PREÇO 
tendo como critério de julgamento MENOR PREÇO POR ITEM, e será processada e julgada em conformidade com a Lei Federal nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas respectivas alterações, demais 
legislações aplicáveis e Decreto Municipal nº 1.508/2014, de 17 de fevereiro de 2014.

Jaborá (SC), 17 de junho de 2020.
Adelir Manoel Inácio
Prefeito Municipal
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Jacinto Machado

Prefeitura

DECRETO N° 059 DE 09 DE JUNHO DE 2020
Publicação Nº 2527013

DECRETO N° 059 DE 09 DE JUNHO DE 2020.
REGULAMENTA A LICITAÇÃO, NA MODALIDADE PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, PARA A AQUISIÇÃO DE BENS E A CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS COMUNS, INCLUÍDOS OS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, E DISPÕE SOBRE O USO DA DISPENSA ELETRÔNICA, NO ÂM-
BITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOÃO BATISTA MEZZARI, Prefeito Municipal de Jacinto Machado, no uso da competência prevista no inciso II do artigo 30 da Constituição 
Federal, bem como das atribuições de que trata a Lei Orgânica Municipal, e para cumprir o disposto no artigo 37, XXI, da Constituição Fede-
ral, com observância dos dispositivos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei Federal 10.520, de 17 de Julho de 2002, combinado 
com as disposições do Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019,

DECRETA:
CAPÍTULO 1
Art. 1º - Este Decreto regulamenta a licitação, na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de 
serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da administração 
pública municipal.

§ 1º Para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, com a utilização de recursos da União decorrentes de transferências vo-
luntárias, tais como convênios e contratos de repasse, a utilização da modalidade de pregão, na forma eletrônica, ou da dispensa eletrônica 
será obrigatória, exceto nos casos em que a lei ou a regulamentação específica que dispuser sobre a modalidade de transferência discipline 
de forma diversa as contratações com os recursos do repasse.

§ 2º Será admitida, excepcionalmente, mediante prévia justificativa da autoridade competente, a utilização da forma de pregão presencial 
nas licitações de que trata o caput ou a não adoção do sistema de dispensa eletrônica, desde que fique comprovada a inviabilidade técnica 
ou a desvantagem para a administração na realização da forma eletrônica.

Art. 2º O pregão, na forma eletrônica, é condicionado aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, do desenvolvimento sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade e aos que lhes são correlatos.

§ 1º O princípio do desenvolvimento sustentável será observado nas etapas do processo de contratação, em suas dimensões econômica, 
social, ambiental e cultural, no mínimo, com base nos planos de gestão de logística sustentável adotadas, ou que venham a ser adotadas 
pelo Município.

§ 2º As normas disciplinadoras da licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, resguardados o 
interesse da administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

Art. 3º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:

I - aviso do edital - documento que contém:

a) a definição precisa, suficiente e clara do objeto;

b) a indicação dos locais, das datas e dos horários em que poderá ser lido ou obtido o edital; e

c) o endereço eletrônico no qual ocorrerá a sessão pública com a data e o horário de sua realização;

II - bens e serviços comuns - bens cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de 
especificações reconhecidas e usuais do mercado;

III - bens e serviços especiais - bens que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade técnica, não podem ser considerados bens e 
serviços comuns, nos termos do inciso II;

IV - estudo técnico preliminar - documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação, que caracteriza o interesse 
público envolvido e a melhor solução ao problema a ser resolvido e que, na hipótese de conclusão pela viabilidade da contratação, funda-
menta o termo de referência;

V - lances intermediários - lances iguais ou superiores ao menor já ofertado, porém inferiores ao último lance dado pelo próprio licitante;

VI - obra - construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação de bem imóvel, realizada por execução direta ou indireta;

https://leismunicipais.com.br/lei-organica-parobe-rs
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VII - serviço - atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse da admi-
nistração pública;

VIII - serviço comum de engenharia - atividade ou conjunto de atividades que necessitam da participação e do acompanhamento de pro-
fissional engenheiro habilitado, nos termos do disposto na Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e cujos padrões de desempenho e 
qualidade possam ser objetivamente definidos pela administração pública, mediante especificações usuais de mercado;

IX - sistema de dispensa eletrônica - ferramenta informatizada, integrante do Provedor do Sistema, para a realização dos processos de 
contratação direta de bens e serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia; e

X - termo de referência - documento elaborado com base nos estudos técnicos preliminares, que deverá conter:

a) os elementos que embasam a avaliação do custo pela administração pública, a partir dos padrões de desempenho e qualidade estabele-
cidos e das condições de entrega do objeto, com as seguintes informações:

1. a definição do objeto contratual e dos métodos para a sua execução, vedadas especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, 
que limitem ou frustrem a competição ou a realização do certame

2. o valor estimado do objeto da licitação demonstrado em planilhas, de acordo com o preço de mercado; e

3. o cronograma físico-financeiro, se necessário;

c) o critério de aceitação do objeto;

d) os deveres do contratado e do contratante;

e) a relação dos documentos essenciais à verificação da qualificação técnica e econômico-financeira, se necessária;

f) os procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato ou da ata de registro de preços;

g) o prazo para execução do contrato; e

h) as sanções previstas de forma objetiva, suficiente e clara.

§ 1º A classificação de bens e serviços como comuns depende de exame predominantemente fático e de natureza técnica.

§ 2º Os bens e serviços que envolverem o desenvolvimento de soluções específicas de natureza intelectual, científica e técnica, caso possam 
ser definidos nos termos do disposto no inciso II do caput, serão licitados por pregão, na forma eletrônica.

Art. 4º O pregão, na forma eletrônica, não se aplica a:

I - contratações de obras;

II - locações imobiliárias e alienações; e

III - bens e serviços especiais, incluídos os serviços de engenharia enquadrados no disposto no inciso III do caput do art. 3º.

CAPÍTULO II
DOS PROCEDIMENTOS FORMA DE REALIZAÇÃO

Art. 5º O pregão, na forma eletrônica, será realizado quando a disputa pelo fornecimento de bens ou pela contratação de serviços comuns 
ocorrer à distância, via internet e em sessão pública, em provedor próprio ou especialmente contratado para esse fim.

§ 1º O sistema de que trata o caput será dotado de recursos de criptografia e de autenticação que garantam as condições de segurança 
nas etapas do certame.
Etapas;

Art. 6º A realização do pregão, na forma eletrônica, observará as seguintes etapas sucessivas:

I - planejamento da contratação;

II - publicação do aviso de edital;

III - apresentação de propostas e de documentos de habilitação;

IV - abertura da sessão pública e envio de lances, ou fase competitiva;

V - julgamento;

https://leismunicipais.com.br/a/rs/p/parobe/lei-ordinaria/1966/519/5194/lei-ordinaria-n-5194-1966-este-ato-ainda-nao-esta-disponivel-no-sistema
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VI - habilitação;

VII - recursal;

VIII - adjudicação; e

IX - homologação.

Art. 7º Os critérios de julgamento empregados na seleção da proposta mais vantajosa para a administração serão os de menor preço ou 
maior desconto, conforme dispuser o edital.

Parágrafo único. Serão fixados critérios objetivos para definição do melhor preço, considerados os prazos para a execução do contrato e 
do fornecimento, as especificações técnicas, os parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade, as diretrizes do plano de gestão de 
logística sustentável e as demais condições estabelecidas no edital.

Art. 8º O processo relativo ao pregão, na forma eletrônica, será instruído com os seguintes documentos, no mínimo:

I - estudo técnico preliminar, quando necessário;

II - termo de referência;

III - planilha estimativa de despesa;

IV - previsão dos recursos orçamentários necessários, com a indicação das rubricas, exceto na hipótese de pregão para registro de preços;

V - autorização de abertura da licitação;

VI - designação do pregoeiro e da equipe de apoio;

VII - edital e respectivos anexos;

VIII - minuta do termo do contrato, ou instrumento equivalente, ou minuta da ata de registro de preços, conforme o caso;

IX - parecer jurídico;

X - documentação exigida e apresentada para a habilitação;

XI - proposta de preços do licitante;

XII - ata da sessão pública, que conterá os seguintes registros, entre outros:

a) os licitantes participantes;

b) as propostas apresentadas;

c) os avisos, os esclarecimentos e as impugnações;

d) os lances ofertados, na ordem de classificação;

e) a suspensão e o reinício da sessão, se for o caso;

f) a aceitabilidade da proposta de preço;

g) a habilitação;

h) a decisão sobre o saneamento de erros ou falhas na proposta ou na documentação;

i) os recursos interpostos, as respectivas análises e as decisões; e

j) o resultado da licitação;

XIII - comprovantes das publicações:

a) do aviso do edital;

b) do extrato do contrato; e

c) dos demais atos cuja publicidade seja exigida; e
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XIV - ato de homologação.

§ 1º A instrução do processo licitatório poderá ser realizada por meio de sistema eletrônico, de modo que os atos e os documentos de 
que trata este artigo, constantes dos arquivos e registros digitais, serão válidos para todos os efeitos legais, inclusive para comprovação e 
prestação de contas.

§ 2º A ata da sessão pública será disponibilizada na internet imediatamente após o seu encerramento, para acesso livre.

CAPÍTULO III
DO ACESSO AO SISTEMA ELETRÔNICO CREDENCIAMENTO

Art. 9º A autoridade competente do órgão ou da entidade promotora da licitação, o pregoeiro, os membros da equipe de apoio e os licitan-
tes que participarem do pregão, na forma eletrônica, serão previamente credenciados, perante o provedor do sistema eletrônico, e no que 
couber, na forma do artigo 2º da Instrução Normativa Nº 206/2019, do Ministério da Economia.

§ 1º O credenciamento para acesso ao sistema ocorrerá pela atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível.

§ 2º Caberá à autoridade competente do órgão ou da entidade promotora da licitação solicitar, junto ao provedor do sistema, o seu creden-
ciamento, o do pregoeiro e o dos membros da equipe de apoio.

Art. 10. O credenciamento do licitante e sua manutenção dependerão de registro prévio e atualizado no Provedor do Sistema.

CAPÍTULO IV
DA CONDUÇÃO DO PROCESSO ÓRGÃO OU ENTIDADE PROMOTORA DA LICITAÇÃO

Art. 11. O pregão, na forma eletrônica, será conduzido pelo Município, com apoio técnico e operacional do Provedor do Sistema.

Art. 12. Caberá à autoridade competente, de acordo com as atribuições previstas na Lei Orgânica do Município:

I - designar o pregoeiro e os membros da equipe de apoio;

II - indicar o provedor do sistema;

III - determinar a abertura do processo licitatório;

IV - decidir os recursos contra os atos do pregoeiro, quando este mantiver sua decisão;

V - adjudicar o objeto da licitação, quando houver recurso;

VI - homologar o resultado da licitação; e

VII - celebrar o contrato ou assinar a ata de registro de preços.

CAPÍTULO V
DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO ORIENTAÇÕES GERAIS

Art. 13. No planejamento do pregão, na forma eletrônica, será observado o seguinte:

I - elaboração do estudo técnico preliminar e do termo de referência;

II - aprovação do estudo técnico preliminar e do termo de referência pela autoridade competente ou delegatário;

III - elaboração do edital, que estabelecerá os critérios de julgamento e a aceitação das propostas, o modo de disputa e, quando necessário, 
o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto 
em relação ao lance que cobrir a melhor oferta;

IV - definição das exigências de habilitação, das sanções aplicáveis, dos prazos e das condições que, pelas suas particularidades, sejam 
consideradas relevantes para a celebração e a execução do contrato e o atendimento das necessidades da administração pública; e

V - designação do pregoeiro e de sua equipe de apoio.

Art. 14. O valor estimado ou o valor máximo aceitável para a contratação, se não constar expressamente do edital, possuirá caráter sigiloso 
e será disponibilizado exclusiva e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

§ 1º O caráter sigiloso do valor estimado ou do valor máximo aceitável para a contratação será fundamentado no § 3º do art. 7º da Lei nº 
12.527, de 18 de novembro de 2011, e no art. 20 do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012.

§ 2º Para fins do disposto no caput, o valor estimado ou o valor máximo aceitável para a contratação será tornado público apenas e imedia-
tamente após o encerramento do envio de lances, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações 

https://leismunicipais.com.br/lei-organica-parobe-rs
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necessárias à elaboração das propostas.

§ 3º Nas hipóteses em que for adotado o critério de julgamento pelo maior desconto, o valor estimado, o valor máximo aceitável ou o valor 
de referência para aplicação do desconto constará obrigatoriamente do instrumento convocatório.

Art. 15. Caberá à autoridade superior, no âmbito da Administração Direta Municipal, designar agentes públicos para o desempenho das 
funções deste Decreto, observados os seguintes requisitos:

I - o pregoeiro e os membros da equipe de apoio serão servidores ocupantes de cargo efetivo, em comissão ou cedido de órgão ou entidade 
do Poder Executivo;

§ 1º A critério da autoridade competente, o pregoeiro e os membros da equipe de apoio poderão ser designados para uma licitação especí-
fica, para um período determinado, admitidas reconduções, ou por período indeterminado, permitida a revogação da designação a qualquer 
tempo.

Art. 16. Caberá ao pregoeiro, em especial:

I - conduzir a sessão pública;
II - receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos anexos, além de poder requisitar subsídios 
formais aos responsáveis pela elaboração desses documentos;

III - verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no edital;

IV - coordenar a sessão pública e o envio de lances;

V - verificar e julgar as condições de habilitação;
VI - sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de habilitação e sua validade jurídica;

VII - receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade competente quando mantiver sua decisão;

VIII - indicar o vencedor do certame;

IX - adjudicar o objeto, quando não houver recurso;

X - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e

XI - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e propor a sua homologação.

Parágrafo único. O pregoeiro poderá solicitar manifestação técnica da assessoria jurídica ou de outros setores do órgão ou da entidade, a 
fim de subsidiar sua decisão.

Art. 17. Caberá à equipe de apoio auxiliar o pregoeiro nas etapas do processo licitatório.

Art. 18. Caberá ao licitante interessado em participar do pregão, na forma eletrônica:

I - credenciar-se previamente, no sistema eletrônico utilizado no certame;

II - remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente via sistema, os documentos de habilitação e a proposta e, quando necessário, os do-
cumentos complementares;

III - responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus 
lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão 
ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

IV - acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;

V - comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da 
senha, para imediato bloqueio de acesso;

VI - utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do pregão na forma eletrônica; e

VII - solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio.

CAPÍTULO VI
DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DO EDITAL PUBLICAÇÃO

Art. 19. A fase externa do pregão, na forma eletrônica, será iniciada com a convocação dos interessados por meio da publicação do aviso 
do edital na imprensa oficial do Município e no sítio eletrônico oficial do Município.
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Art. 20. O edital será disponibilizado na íntegra no sítio eletrônico do Município e no portal do sistema utilizado para a realização do pregão.

Art. 21. Modificações no edital serão divulgadas pelo mesmo instrumento de publicação utilizado para divulgação do texto original e o prazo 
inicialmente estabelecido será reaberto, exceto se, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas, resguardado 
o tratamento isonômico aos licitantes.

Art. 22. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data 
fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico, na forma do edital.

§ 1º O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e 
poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

§ 2º As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

Art. 23. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias 
úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública.

§ 1º A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, 
decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação.

§ 2º A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo 
de licitação.

§ 3º Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para realização do certame.

CAPÍTULO VII

DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PRAZO

Art. 24. O prazo fixado para a apresentação das propostas e dos documentos de habilitação não será inferior a oito dias úteis, contado da 
data de publicação do aviso do edital.

Art. 25. Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário esta-
belecidos para abertura da sessão pública.

§ 1º A etapa de que trata o caput será encerrada com a abertura da sessão pública.

§ 2º O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no edital, nos termos do disposto no caput, ocorrerá por 
meio de chave de acesso e senha.

§ 3º O licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta 
com as exigências do edital.

§ 4º A falsidade da declaração de que trata o § 3º sujeitará o licitante às sanções previstas neste Decreto.

§ 5º Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura 
da sessão pública.

§ 6º Na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, observado o disposto no caput, não haverá 
ordem de classificação das propostas, o que ocorrerá somente após os procedimentos de que trata o Capítulo IX.

§ 7º Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação 
do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

§ 8º Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apre-
sentados, serão encaminhados pelo licitante melhor classificado após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de que trata 
o § 2º do art. 37.

CAPÍTULO VIII
DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E DO ENVIO DE LANCES HORÁRIO DE ABERTURA

Art. 26. A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na internet será aberta pelo pregoeiro com a utilização de sua chave de 
acesso e senha.

§ 1º Os licitantes poderão participar da sessão pública na internet, mediante a utilização de sua chave de acesso e senha.

§ 2º O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e os licitantes.
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Art. 27. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos 
estabelecidos no edital.

Parágrafo único. A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, acompanhado em tempo real por todos os 
participantes.

Art. 28. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro.

Parágrafo único. Somente as propostas classificadas pelo pregoeiro participarão da etapa de envio de lances.

Art. 29. Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

§ 1º O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado no registro.

§ 2º Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão pública e as regras estabelecidas 
no edital.

§ 3º O licitante somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto ao último lance por ele ofertado e registrado pelo 
sistema, observado, quando houver, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em 
relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

§ 4º Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro.

§ 5º Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação 
do licitante.

Art. 30 Serão adotados para o envio de lances no pregão eletrônico os seguintes modos de disputa:

I - aberto - os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações, conforme o critério de julgamento adotado no edital; 
ou

II - aberto e fechado - os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado, conforme o critério de julgamento 
adotado no edital.

Parágrafo único. No modo de disputa aberto, o edital preverá intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, 
que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

Art. 31. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art. 30, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez 
minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período 
de duração da sessão pública.

§ 1º A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o caput, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre 
que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.

§ 2º Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida no caput e no § 1º, a sessão pública será encerrada automaticamente.

§ 3º Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, nos termos do disposto no § 1º, o pregoeiro poderá, assessorado 
pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço disposto no parágrafo único 
do art. 7º, mediante justificativa.

Art. 32. No modo de disputa aberto e fechado, de que trata o inciso II do caput do art. 30, a etapa de envio de lances da sessão pública 
terá duração de quinze minutos.

§ 1º Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de 
até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.

§ 2º Encerrado o prazo de que trata o § 1º, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das 
ofertas com valores até 10% (dez por cento) superiores àquela, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será 
sigiloso até o encerramento deste prazo.

§ 3º Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata o § 2º, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de 
classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento 
do prazo.

§ 4º Encerrados os prazos estabelecidos nos § 2º e § 3º, o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

§ 5º Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos § 2º e § 3º, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais 
licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso 



18/06/2020 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 3174

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 670

até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o disposto no § 4º

§ 6º Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às exigências para habilitação, o pregoeiro pode-
rá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada, nos termos do disposto no § 5º.

Art. 33. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e 
permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

Art. 34. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será 
suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado 
para divulgação.

Art. 35. Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de desempate previstos nos art. 44 e art. 45 da Lei Complemen-
tar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, seguido da aplicação do critério estabelecido no § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993, se não 
houver licitante que atenda à primeira hipótese.

Art. 36. Os critérios de desempate serão aplicados nos termos do art. 34, caso não haja envio de lances após o início da fase competitiva.

Parágrafo único. Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas em-
patadas.

CAPÍTULO IX
DO JULGAMENTO NEGOCIAÇÃO DA PROPOSTA

Art. 37. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta 
ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes 
das previstas no edital.

§ 1º A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes.

§ 2º O instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no mínimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para 
envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao último lance ofertado após a negociação de que trata 
o caput.

Art. 38. Encerrada a etapa de negociação de que trata o art.37, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 
adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação no edital, observado o disposto no 
parágrafo único do art. 7º e no § 8º do art. 25, e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do edital, observado o disposto 
no Capítulo X.

CAPÍTULO X
DA HABILITAÇÃO DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA

Art. 39. Para habilitação dos licitantes, será exigida, exclusivamente, a documentação relativa:

I - à habilitação jurídica;

II - à qualificação técnica;

III - à qualificação econômico-financeira;

IV - à regularidade fiscal e trabalhista;

V - à regularidade fiscal perante as Fazendas Públicas estaduais, distrital e municipais, quando necessário; e

VI - ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7º da Constituição e no inciso XVIII do caput do art. 78 da Lei nº 8.666, 
de 1993.

Art. 40. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras na licitação, as exigências de habilitação serão atendidas mediante 
documentos equivalentes, inicialmente apresentados com tradução livre.

Parágrafo único. Na hipótese de o licitante vencedor ser estrangeiro, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, 
os documentos de que trata o caput serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do dispostos no Decreto 
n 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

Art. 41. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, serão exigidas:

I - a comprovação da existência de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, com indicação da empresa líder, que 
atenderá às condições de liderança estabelecidas no edital e representará as consorciadas perante a União;
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II - a apresentação da documentação de habilitação especificada no edital por empresa consorciada;

III - a comprovação da capacidade técnica do consórcio pelo somatório dos quantitativos de cada empresa consorciada, na forma estabe-
lecida no edital;

IV - a demonstração, por cada empresa consorciada, do atendimento aos índices contábeis definidos no edital, para fins de qualificação 
econômico-financeira;

V - a responsabilidade solidária das empresas consorciadas pelas obrigações do consórcio, nas etapas da licitação e durante a vigência do 
contrato;

VI - a obrigatoriedade de liderança por empresa brasileira no consórcio formado por empresas brasileiras e estrangeiras, observado o dis-
posto no inciso I; e

VII - a constituição e o registro do consórcio antes da celebração do contrato.

Parágrafo único. Fica vedada a participação de empresa consorciada, na mesma licitação, por meio de mais de um consórcio ou isolada-
mente.
Procedimentos de verificação.

Art. 42. Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares após o julgamento da proposta, os documentos deverão ser 
apresentados em formato digital, via sistema, no prazo definido no edital, após solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico, observado o 
prazo disposto no § 2º do art. 37.

§ 1º A verificação pelo órgão ou entidade promotora do certame nos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões 
constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

§ 2º Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará 
a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.

§ 3º Na hipótese de contratação de serviços comuns em que a legislação ou o edital exija apresentação de planilha de composição de pre-
ços, esta deverá ser encaminhada exclusivamente via sistema, no prazo fixado no edital, com os respectivos valores readequados ao lance 
vencedor.

§ 4º No pregão, na forma eletrônica, realizado para o sistema de registro de preços, quando a proposta do licitante vencedor não atender ao 
quantitativo total estimado para a contratação, poderá ser convocada a quantidade de licitantes necessária para alcançar o total estimado, 
respeitada a ordem de classificação, observado o preço da proposta vencedora, precedida de posterior habilitação, nos termos do disposto 
no Capítulo X.

§ 5º A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte será exigida nos termos do 
disposto no art. 4º do Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015 e alterações posteriores.

§ 6º Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no edital, o licitante será declarado vencedor.

CAPÍTULO XI

DO RECURSO INTENÇÃO DE RECORRER E PRAZO PARA RECURSO

Art. 43. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, de forma imediata, em campo próprio 
do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.

§ 1º As razões do recurso de que trata o caput deverão ser apresentadas no prazo de três dias.

§ 2º Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões, no prazo de três dias, contado da data final 
do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

§ 3º A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do disposto no caput, importará 
na decadência desse direito, e o pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

§ 4º O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não podem ser aproveitados.

CAPÍTULO XII
DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO AUTORIDADE COMPETENTE

Art. 44. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará 
o procedimento licitatório, nos termos do disposto no inciso V do caput do art. 12.

Art. 45. Na ausência de recurso, caberá ao pregoeiro adjudicar o objeto e encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade su-
perior e propor a homologação, nos termos do disposto no inciso IX do caput do art. 16.
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CAPÍTULO XIII
DO SANEAMENTO DA PROPOSTA E DA HABILITAÇÃO ERROS OU FALHAS

Art. 46. O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propos-
tas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá 
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação, observado o disposto na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

Parágrafo único. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento de 
que trata o caput, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas 
de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

CAPÍTULO XIV
DA CONTRATAÇÃO ASSINATURA DO CONTRATO OU DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Art. 47. Após a homologação, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato ou a ata de registro de preços no prazo estabelecido 
no edital.

§ 1º Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no 
edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

§ 2º Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o 
contrato ou a ata de registro de preços, outro licitante poderá ser convocado, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação 
dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou 
a ata de registro de preços, sem prejuízo da aplicação das sanções de que trata o art. 48.

§ 3º O prazo de validade das propostas será de sessenta dias, permitida a fixação de prazo diverso no edital.

CAPÍTULO XV
DA SANÇÃO IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR

Art. 48. Mediante o devido processo legal, ficará impedido de licitar e de contratar com o Município, pelo prazo de até cinco anos, sem 
prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

I - não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;

II - não entregar a documentação exigida no edital;

III - apresentar documentação falsa;

IV - causar o atraso na execução do objeto;

V - não mantiver a proposta;

VI - falhar na execução do contrato;

VII - fraudar a execução do contrato;

VIII - comportar-se de modo inidôneo;

IX - declarar informações falsas; e

X - cometer fraude fiscal.

§ 1º As sanções descritas no caput também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, 
convocados, não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa recusada pela administração pública.

§ 2º As sanções serão registradas no Cadastro de Fornecedores e publicadas na imprensa oficial do Município.

CAPÍTULO XVI
DA REVOGAÇÃO E DA ANULAÇÃO

Art. 49. A autoridade competente para homologar o procedimento licitatório de que trata este Decreto poderá revogá-lo somente em razão 
do interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a revogação, e de-
verá anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, por meio de ato escrito e fundamentado.

Parágrafo único. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito 
do contratado de boa-fé ao ressarcimento dos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.



18/06/2020 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 3174

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 673

CAPÍTULO XVII
DO SISTEMA DE DISPENSA ELETRÔNICA APLICAÇÃO

Art. 50. O Município adotará o sistema de dispensa eletrônica, nas seguintes hipóteses:

I - contratação de serviços comuns de engenharia, nos termos do disposto no inciso I do caput do art. 24 da Lei nº 8.666, de 1993;

II - aquisição de bens e contratação de serviços comuns, nos termos do disposto no inciso II do caput do art. 24 da Lei nº 8.666, de 1993; e

III - aquisição de bens e contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, nos termos do disposto no inciso III 
e seguintes do caput do art. 24 da Lei nº 8.666, de 1993, quando cabível.

§ 1º A obrigatoriedade da utilização do sistema de dispensa eletrônica ocorrerá a partir da data de publicação e na forma que dispõe o ato 
de que trata o Artigo 51 deste Decreto.

§ 2º Fica vedada a utilização do sistema de dispensa eletrônica nas hipóteses de que trata o art. 4º deste Decreto.

CAPÍTULO XVIII

DISPOSIÇÕES FINAIS ORIENTAÇÕES GERAIS

Art. 51. Aplicam-se, no que couber, as disposições da Instrução Normativa Nº 206, de 18 de outubro de 2019, ou sucedânea, “que Esta-
belece os prazos para que órgãos e entidades da administração pública estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta, utilizem obriga-
toriamente a modalidade de pregão, na forma eletrônica, ou a dispensa eletrônica, quando executarem recursos da União decorrentes de 
transferências voluntárias, tais como convênios e contratos de repasse, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns”, de 
que trata o § 1º do art. 1º deste Decreto.

Art. 52. Os horários estabelecidos no edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive 
para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

Art. 53. Os participantes de licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, têm direito público subjetivo à fiel observância do 
procedimento estabelecido neste Decreto e qualquer interessado poderá acompanhar o seu desenvolvimento em tempo real, por meio da 
internet.

Art. 54. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após 
a homologação.

Art. 55. Os arquivos e os registros digitais relativos ao processo licitatório permanecerão à disposição dos órgãos de controle interno e 
externo.

Art. 56. Revogadas as disposições em contrário este Decreto entra em vigor na data de 09 de junho de 2020.

Jacinto Machado/SC, 09 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA MEZZARI
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado e registrado o presente Decreto nesta Secretaria, na data supra:

ANA A. B. CITADIN KLOCK
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS.

DECRETO N° 060 DE 09 DE JUNHO DE 2020
Publicação Nº 2527017

DECRETO N° 060 DE 09 DE JUNHO DE 2020.
REGULAMENTA O TRATAMENTO FAVORECIDO, DIFERENCIADO E SIMPLIFICADO PARA AS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE, AGRICULTORES FAMILIARES, PRODUTORES RURAIS PESSOA FÍSICA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS E SOCIEDADES 
COOPERATIVAS DE CONSUMO NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DE BENS, SERVIÇOS E OBRAS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
MUNICIPAL.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Art. 60, inciso VIII, da Lei Orgânica 
do Município.

DECRETA:
Art. 1º - Nas contratações públicas de bens, serviços e obras, deverá ser concedido tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para 
as microempresas e empresas de pequeno porte, agricultor familiar, produtor rural pessoa física, microempreendedor individual - MEI e 
sociedades cooperativas de consumo, nos termos deste Decreto, com o objetivo de:
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I - promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito local e regional; e,
II - ampliar a eficiência das políticas públicas.
III - incentivar a inovação tecnológica;
IV - fomentar o desenvolvimento local, através do apoio aos arranjos produtivos locais e associativismo.

§ 1º Subordinam-se ao disposto neste Decreto, além dos órgãos da administração pública municipal direta, os fundos especiais, as autar-
quias, e as fundações públicas, e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Município.

§ 2º ara fins do disposto neste Decreto, serão beneficiados pelo tratamento favorecido apenas o produtor rural pessoa física e o agricultor 
familiar conceituado na Lei Federal nº 11.326/2006, que estejam em situação regular junto à Previdência Social e ao Município e tenham 
auferido receita bruta anual até o limite de que trata o inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006.

§ 3º O Microempreendedor Individual - MEI é modalidade de microempresa, sendo vedado impor restrições no que concerne à sua partici-
pação em licitações em função de sua natureza jurídica.

Art. 2º. Sem prejuízo da economicidade, as compras de bens e serviços por parte dos órgãos da Administração Direta do Município, suas 
autarquias e fundações, sociedades de economia mista, empresas públicas e demais entidades de direito privado controladas, direta ou 
indiretamente, pelo Município, deverão ser planejadas de forma a possibilitar a mais ampla participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte locais ou regionais, ainda que por intermédio de consórcios ou cooperativas.

§ 1º Para os efeitos deste artigo:

I - Poderá ser utilizada a licitação do tipo menor preço por item;

II - Considera-se licitação do tipo menor preço por item aquela destinada à aquisição de diversos bens ou à contratação de serviços pela 
Administração, quando estes bens ou serviços puderem ser adjudicados a licitantes distintos.

§ 2º Quando não houver possibilidade de atendimento do disposto no "caput", em decorrência da natureza do produto, a inexistência na 
região de, pelo menos, 3 (três) fornecedores considerados de pequeno porte, exigência de qualidade específica, risco de fornecimento con-
siderado alto ou qualquer outro aspecto impeditivo da participação de microempresas ou empresas de pequeno porte, essa circunstância 
deverá, obrigatoriamente, ser justificada no processo.

Art. 3º. Para a ampliação da participação das microempresas e empresas de pequeno porte nas licitações, os órgãos ou entidades contra-
tantes:

I - terão por objetivo estabelecer e divulgar um planejamento anual das contratações públicas a serem realizadas, com a estimativa de 
quantitativo e de data das contratações no sítio oficial do município, em murais públicos, jornais ou outras formas de divulgação;

II - deverão padronizar e divulgar as especificações dos bens e serviços contratados, de modo a orientar as microempresas e empresas de 
pequeno porte para que adequem os seus processos produtivos; e

III - deverão, na definição do objeto da contratação, não utilizar especificações que restrinjam injustificadamente a participação das micro-
empresas e empresas de pequeno porte sediadas localmente ou na região;

IV - sempre que possível, condicionar a contratação ao emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologia e matérias-primas existentes no 
local para execução, conservação e operação.

Art. 4º. As necessidades de compras de gêneros alimentícios perecíveis e outros produtos perecíveis, por parte dos órgãos da Administração 
Direta do Município, suas autarquias e fundações, sociedades de economia mista, empresas públicas e demais entidades de direito privado 
controladas, direta ou indiretamente, pelo Município, serão preferencialmente adequadas à oferta de produtores locais ou regionais.

§ 1º As compras deverão, sempre que possível, ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias, para aproveitar as peculiaridades 
do mercado, visando à economicidade.

§ 2º A aquisição, salvo razões preponderantes, devidamente justificadas, deverá ser planejada de forma a considerar a capacidade produtiva 
dos fornecedores locais ou regionais, a disponibilidade de produtos frescos e a facilidade de entrega nos locais de consumo, de forma a 
evitar custos com transporte e armazenamento.

Art. 5º. Salvo razões preponderantes, a alimentação fornecida ou contratada por parte dos órgãos da Administração Direta do Município, 
suas autarquias e fundações, sociedades de economia mista, empresas públicas e demais entidades de direito privado controladas, direta 
ou indiretamente, pelo Município terá o cardápio padronizado e a alimentação balanceada com gêneros usuais do local ou da região.

Art. 6º. Nas aquisições de bens ou serviços comuns na modalidade pregão, que envolvam produtos de pequenas empresas ou de produtores 
rurais, estabelecidos na região, salvo razões fundamentadas, deverá ser dada preferência pela utilização do pregão presencial.

Art. 7º. Nos procedimentos de licitação, deverá ser dada a mais ampla divulgação aos editais, inclusive junto às entidades de apoio e repre-
sentação das microempresas e das pequenas empresas para divulgação em seus veículos de comunicação (LC federal nº 123/06, art. 47).

Art. 8º. Para os fins do artigo anterior, os órgãos responsáveis pela licitação deverão celebrar convênios com as entidades referidas no 
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"caput" para divulgação da licitação diretamente em seus meios de comunicação (LC federal nº 123/06, art. 47).

DO ENQUADRAMENTO

Art. 9º. Para fins do disposto neste Decreto, o enquadramento como:

I - microempresa ou empresa de pequeno porte se dará nos termos do art. 3º, caput, incisos I e II, e § 4º da Lei Complementar nº 123, 
de 2006;

II - agricultor familiar se dará nos termos da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006;

III - produtor rural pessoa física se dará nos termos da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

IV - microempreendedor individual se dará nos termos do § 1º do art. 18-A da Lei Complementar nº 123, de 2006; e

V - sociedade cooperativa se dará nos termos do art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e do art. 4º da Lei nº 5.764, de 16 de 
dezembro de 1971.

Parágrafo único. O licitante é responsável por solicitar seu desenquadramento da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte 
quando houver ultrapassado o limite de faturamento estabelecido no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, no ano fiscal anterior, 
sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a administração pública, sem prejuízo das demais sanções, caso usufrua ou 
tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos neste Decreto.

Art. 10. Deverá ser exigida do licitante a ser beneficiado por este Decreto, a declaração, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos 
legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, microempreendedor individual, produtor rural pessoa física, 
agricultor familiar ou sociedade cooperativa de consumo, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 ao art. 
49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, conforme modelo de declaração.

DA EXCLUSIVIDADE

Art. 11. Nas contratações públicas da administração direta e indireta, autárquica e fundacional, federal, estadual e municipal, deverá ser 
concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do de-
senvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação 
tecnológica.

Art. 12. Para cumprimento do disposto no artigo anterior, a Administração Pública deverá realizar processo licitatório destinado exclusiva-
mente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta 
mil reais).

Parágrafo único. Será considerado, para efeitos dos limites de valor estabelecidos neste artigo, cada item separadamente ou, nas licitações 
por preço global, o valor estimado para o grupo ou o lote da licitação que deve ser considerado como um único item. Assim, deve-se sempre 
observar os valores individualmente aplicando a exclusividade aos itens ou lotes que não excederem o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil 
reais).

DO DIREITO DE PREFERÊNCIA

Art. 13. Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de 
pequeno porte.

§ 1º Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte 
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

§ 2º Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1º deste artigo será de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor 
preço.

§ 3º O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta válida não houver sido apresentada por microempresa ou empresa 
de pequeno porte.

Art. 14. A preferência de que trata o caput do artigo anterior será concedida da seguinte forma:

I - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 
vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

II - não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I do caput deste artigo, serão con-
vocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos § 1º e 2º do art. 6, na ordem classificatória, para o exercício do 
mesmo direito;

III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos interva-
los estabelecidos nos § 1º e 2º do art. 6, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 
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melhor oferta.

§ 1º No caso de pregão, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova pro-
posta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.

§ 2º Nas demais modalidades de licitação, o prazo para os licitantes apresentarem nova proposta será de até 1 dia útil, a contar da sessão 
de julgamento das propostas.

DO SISTEMA DE COTAS

Art. 15. Nas licitações para a aquisição de bens de natureza divisível, e desde que não haja prejuízo para o conjunto ou o complexo do 
objeto, ou apresentar risco à obtenção da proposta mais vantajosa, a Administração Pública deverá reservar cota de até 25% (vinte e cinco 
por cento) do objeto para a contratação de microempresa e empresa de pequeno porte.

§ 1º O disposto neste artigo não impede a contratação das microempresas ou das empresas de pequeno porte na totalidade do objeto.

§ 2º O instrumento convocatório deverá prever que, na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada 
ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado 
da cota principal.

§ 3º Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.

§ 4º Nas licitações por Sistema de Registro de Preço ou por entregas parceladas, o instrumento convocatório deverá prever a prioridade de 
aquisição dos produtos das cotas reservadas, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades 
ou as condições do pedido, justificadamente.

§ 5º Não se aplica o benefício disposto neste artigo quando os itens ou os lotes de licitação possuírem valor estimado de até R$ 80.000,00 
(oitenta mil reais), tendo em vista a aplicação da licitação exclusiva prevista no art. 4º.

DA SUBCONTRATAÇÃO DAS MPEs

Art. 16. Nas licitações destinadas à aquisição de obras e serviços, a Administração Pública poderá estabelecer no instrumento convocatório a 
exigência de subcontratação de microempresas ou empresas de pequeno porte, sob pena de rescisão contratual, sem prejuízo das sanções 
legais, determinando:

I - o percentual mínimo a ser subcontratado e o percentual máximo admitido, a serem estabelecidos no edital, sendo vedada a subcontra-
tação total;

II - que as microempresas e empresas de pequeno porte a serem subcontratadas sejam indicadas e qualificadas pelos licitantes com a 
descrição dos bens e serviços a serem fornecidos e seus respectivos valores;

III - que, no momento da habilitação e ao longo da vigência contratual, seja apresentada a documentação de regularidade fiscal das micro-
empresas e empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisão, aplicando-se o prazo para regularização previsto no art. 2º;

IV - que a empresa contratada comprometa-se a substituir a subcontratada na hipótese de extinção da subcontratação, notificando a Admi-
nistração Pública sob pena de rescisão contratual, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou a demonstrar inviabilidade de substituição, hipótese 
em que ficará responsável pela execução da parcela originalmente subcontratada;

§ 1º Não será admitida a subcontratação para fornecimento de bens.

§ 2º É vedada a exigência no instrumento convocatório de subcontratação de itens ou parcelas determinadas ou de empresas específicas.

§ 3º nas licitações com exigência de subcontratação, a prioridade de contratação prevista neste inciso somente será aplicada se o licitante 
for microempresa ou empresa de pequeno porte sediada local ou regionalmente ou for um consórcio ou uma sociedade de propósito espe-
cífico formada exclusivamente por microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente;

Art. 17. A empresa contratada responsabilizar-se-á pela padronização, compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade 
da subcontratação.

Art. 18. Se constar no instrumento convocatório a exigência de subcontratação, a Administração Pública deverá alertar quanto a inaplicabi-
lidade deste instituto quando o licitante for microempresa e empresa de pequeno porte; consórcio composto em sua totalidade por micro-
empresas e empresas de pequeno porte, respeitado o disposto no art. 33 da Lei Federal 8.666/93; e consórcio composto parcialmente por 
microempresas ou empresas de pequeno porte com participação igual ou superior ao percentual exigido de subcontratação.

Art. 19. São vedadas:

I - a subcontratação das parcelas de maior relevância técnica, assim definidas no edital;

II - a subcontratação de microempresas e empresas de pequeno porte que estejam participando da licitação; e
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III - a subcontratação de microempresas ou empresas de pequeno porte que tenham um ou mais sócios em comum com a empresa con-
tratante.

DA REGIONALIDADE

Art. 20. Para efeitos deste Decreto, considera-se:

I - local ou municipal: o limite geográfico do município;

II - regional: uma das alternativas a seguir, de conformidade com o que dispuser o instrumento convocatório:

a) o âmbito dos municípios constituintes da mesorregião e/ou da microrregião geográfica a que pertence o próprio Município, definida pelo 
IBGE para Santa Catarina;

b) o âmbito dos municípios constituintes da Associação dos Municípios a que pertence o próprio Município (Amesc- Associação dos Municí-
pios do Extremo Sul Catarinense);

c) o âmbito dos municípios, dentro do Estado, existentes dentro de um raio de distância, definido no instrumento convocatório, em quilô-
metros, superior aos limites geográficos do próprio Município;

d) outro critério superior aos limites geográficos do próprio Município, dentro do Estado, desde que justificado.

Art. 21. Para a aplicação dos benefícios previstos poderá, de acordo com o art. 47, caput, da Lei Complementar Federal nº 123/2006, ser 
concedida, justificadamente, prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, 
até o limite de dez por cento do melhor preço válido, nos seguintes termos:

a) aplica-se o disposto neste inciso nas situações em que as ofertas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte se-
diadas local ou regionalmente sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores ao melhor preço válido;

b) a prioridade será para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas no Município de Jacinto Machado/SC;

c) não tendo microempresas e empresas de pequeno porte sediadas no Município de Jacinto Machado/SC, cuja proposta esteja no limite 
de 10% previsto no caput, a prioridade poderá ser dada para as microempresas e empresas de pequeno porte regionais, assim entendidas 
como aquelas sediadas em municípios da região da Amesc, conforme Art. 13, II;

d) para a modalidade de pregão o limite previsto neste parágrafo, será verificado após a fase de lances verbais;

e) nas licitações a que se refere o art. 15, a prioridade será aplicada apenas na cota reservada para contratação exclusiva de microempresas 
e empresas de pequeno porte;

f) quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência para produto nacional em relação ao produto estrangeiro previstas 
no art. 3º da Lei Federal nº 8.666/1993, a prioridade de contratação prevista neste artigo será aplicada exclusivamente entre as propostas 
que fizerem jus às margens de preferência, de acordo com os Decretos de aplicação das margens de preferência, observado o limite de 
vinte e cinco por cento estabelecido pela citada lei; e,

g) a aplicação do benefício previsto no "caput" e do percentual da prioridade adotado, limitado a dez por cento, deverá ser motivada, nos 
termos dos arts. 47 e 48, § 3º, da Lei Complementar Federal nº 123/2006.

DA REGULARIDADE FISCAL
Art. 22. As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar des-
de logo toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma 
restrição.

§ 1º Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando da comprovação de que trata o caput, será assegurado o 
prazo de dias úteis, prorrogáveis por igual período, para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do 
débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito.

§ 2º A comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para fins de assinatura 
do contrato, à ser regulamentado pelo edital de licitação.

§ 3º Para aplicação do disposto no § 1º, como prazo para regularização fiscal, o termo inicial corresponderá ao momento em que o propo-
nente dor declarado vencedor do certame.

§ 4º A prorrogação do prazo previsto no § 1º poderá ser concedida, a critério da Administração Pública.

§ 5º A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após os prazos de regularização fiscal de que tratam os § 1º 
a § 4º.

§ 6º A não regularização da documentação no prazo previsto nos § 1º a §º4 implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo 
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das sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração Pública convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

DA APLICABILIDADE DOS BENEFÍCIOS

Art. 23. Não se aplica ao dispositivo da exclusividade e subcontratação, quando:

I - não houver o mínimo de três fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediadas 
local ou regionalmente identificadas no momento da construção do quadro referencial de preços e capazes de cumprir as exigências esta-
belecidas no instrumento convocatório;

II - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas 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, ou onerar a proposta acima do valor de mercado, 
justificadamente no edital;

III - a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos arts. 24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/1993, excetuadas as dispensas tratadas 
pelos incisos I e II do caput do referido art. 24, nas quais a compra deverá ser feita preferencialmente por microempresas e empresas de 
pequeno porte, observados, no que couber, os incisos I, II e IV do caput deste artigo; ou

IV - o tratamento diferenciado e simplificado não for capaz de alcançar, justificadamente, pelo menos um dos objetivos previstos no art. 1º.

Parágrafo único. Para o disposto no inciso II do caput, considera-se não vantajosa a contratação quando:

a) resultar em preço superior ao valor estabelecido como referência; ou

b) a natureza do bem, serviço ou obra for incompatível com a aplicação dos benefícios.

DO CREDENCIAMENTO EXCLUSIVO PARA MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS

Art. 24. Microempreendedores individuais, por ocasião da participação em edital de credenciamento exclusivo a ser lançado pelo Município, 
poderão se credenciar para prestação de serviços de pequenos reparos em prédios públicos da Administração.

Parágrafo único. As atividades incluem a prestação de serviços de ELETRICISTA, BOMBEIRO HIDRÁULICO, PINTOR, PEDREIRO, CHAVEIRO, 
JARDINEIRO, SERRALHEIRO, TÉCNICO EM INFORMÁTICA E TÉCNICO DE ELETRODOMÉSTICOS.

Art. 25. Os interessados credenciados farão parte de cadastro específico de prestadores de serviço do Município, com vistas à possíveis e 
eventuais contratações para a prestação dos serviços credenciados.

Art. 26. O credenciamento não assegura aos interessados o direito à efetiva contratação dos serviços, possuindo a contratação, natureza de 
contrato administrativo de prestação de serviços, sem vínculo empregatício.

Art. 27. Após a contratação do primeiro Microempreendedor Individual do cadastro, o nome do segundo lugar será efetivado como primeiro, 
aplicando-se subsidiariamente a todos os outros Microempreendedores Individuais subsequentes;

Art. 28 . Após a execução do serviço e o encerramento do contrato com a Unidade Demandante, o responsável realizará a avaliação do 
serviço prestado.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 29. O disposto neste decreto aplica-se também, desde que tenham auferido, no ano-calendário anterior, receita bruta até o limite defi-
nido no inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006:

I - às sociedades cooperativas, nela incluídos os atos cooperados e não-cooperados (Lei federal nº 11.488, de 15 de junho de 2007, art. 
34, conversão da MP nº 351, de 2007);

II - ao produtor rural pessoa física e ao agricultor familiar conceituado na Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, com situação regular na 
Previdência Social e no Município (LC federal nº 123, de 2006, art. 3º A, na redação da LC federal 147, de 2014).

Art. 30. Poderá a Secretaria de Gestão Municipal baixar instruções complementares relativamente ao disposto neste Decreto.

Art. 31. A Secretaria de Gestão Municipal elaborará cartilha para ampla divulgação dos benefícios e vantagens instituídos por este Decreto.

Art. 32. Aplica-se supletivamente a este Decreto, a legislação federal pertinente.

Art. 33. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Parágrafo único. Não se aplica o disposto neste Decreto aos processos com instrumentos convocatórios publicados antes da data de sua 
entrada em vigor.



18/06/2020 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 3174

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 679

Jacinto Machado/SC, 09 de Junho de 2020.
JOÃO BATISTA MEZZARI
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado e registrado o presente Decreto nesta Secretaria, na data supra:

ANA A. B. CITADIN KLOCK
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS.

DECRETO Nº 061 DE 09 DE JUNHO DE 2020
Publicação Nº 2527021

DECRETO Nº 061 DE 09 DE JUNHO DE 2020.
CRIA NOVA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – MODALIDADE DE APLICAÇÃO E FONTE DE RECURSO, ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLE-
MENTAR AO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACINTO MACHADO, POR CONTA DE TRANSPOSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOÃO BATISTA MEZZARI, Prefeito Municipal de Jacinto Machado, no uso de suas atribuições previstas na Lei Orgânica Municipal, combina-
das com os artigos 7º e 43, IV, da Lei Federal nº 4.320/64 e em conformidade com a autorização no Artigo 9º, da Lei Municipal n°. 909 de 
11 de Dezembro de 2019.

Considerando os dispositivos da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2020 - Lei Municipal nº 908/2019, em especial o 
contido no seu artigo 47;

Considerando os termos dos parágrafos 1, 2, 3 e 4, do Prejulgado nº 1794, resultante da Decisão Plenária nº 1087/2006, do Tribunal de 
Contas do Estado de Santa Catarina;

Considerando que a inclusão no Orçamento Anual de Modalidade de Aplicação e Fonte de Recurso na classificação orçamentária, não carac-
teriza alteração orçamentária do tipo abertura de crédito adicional especial,

DECRETA:
Art. 1º - Fica incluído no Orçamento Municipal a classificação orçamentária (modalidade de aplicação e fonte de recurso), a qual passa 
integrar o Orçamento do Fundo Municipal de Saúde do Exercício de 2020, com a seguinte estrutura, para realização de transposição orça-
mentária.

Entidade: 4- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão: 10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.020 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
Modalidade de Aplicação: 3.3.93.00.00.00.0723 (39) – Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos .............. R$ 43.000,00
Modalidade de Aplicação: 3.3.93.00.00.00.0724 (40) – Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos ...................... R$ 19.000,00
Modalidade de Aplicação: 3.3.93.00.00.00.0721 (41) – Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos .................... R$ 119.749,57
SUB-TOTAL: ................................................................................................... R$ 181.749,57
TOTAL GERAL: .............................................................................................. R$ 181.749,57

Art. 2º - Os recursos destinados à suplementação do artigo anterior correrão por conta da anulação de dotação orçamentária, como segue:

Entidade: 4- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão: 10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.020 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00.00.0723 (10) – Aplicações Diretas ....... R$ 43.000,00
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00.00.0724 (11) – Aplicações Diretas ....... R$ 19.000,00
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00.00.0721 (31) – Aplicações Diretas ..... R$ 119.749,57
SUB - TOTAL: .................................................................................................. R$ 181.749,57
TOTAL GERAL: .............................................................................................. R$ 181.749,57

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de 09 de Junho de 2020.

Jacinto Machado/SC, 09 de Junho de 2020.
JOÃO BATISTA MEZZARI
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado e registrado o presente Decreto nesta Secretaria, na data supra:

ANA ARLETH BELLETTINI CITADIN KLOCK
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
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EXTRATO DO CONTRATO 24/2020 FMS
Publicação Nº 2526840

Estado de Santa Catarina
Município de Jacinto Machado

Termo de Contrato nº 24/2020
Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Jacinto Machado
Contratado: Lajecril Artefatos de Cimento Ltda EPP
Objeto: execução das obras construção de uma Unidade Básica de Saúde no Bairro Gávea, no município de Jacinto Machado/SC, tudo de 
conformidade com os projetos básicos executivos, memorial descritivo, orçamento e cronograma físico financeiro.
Valor: R$ 778.034,81 (Setecentos e setenta e oito mil trinta e quatro reais e oitenta e um centavos) global estimado.
Vigência: 17/06/2020 a 17/06/2021.

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15/2020 FMS
Publicação Nº 2527072

Município de Jacinto Machado
Fundo Municipal de Saúde de Jacinto Machado

Termo de Dispensa de Licitação
Processo Licitatório Nº 15/2020 - Dispensa de Licitação

Do objeto: Aquisição parcelada de medicamentos (incorporados e não incorporados na relação do SUS), produtos, insumos, exames, pro-
cedimentos e serviços médicos, para atendimento da demanda da Atenção Básica Municipal de Jacinto Machado/SC.
Do Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACINTO MACHADO/SC, com sede a Av. Padre Herval Fontanella, s/n, no centro do 
município de Jacinto Machado/SC, inscrito no CNPJ sob nº 11.448.444/0001-00.
Do Fornecedor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMREC – CISAMREC, inscrito no CNPJ sob o nº 13.791.885/0001-36, com 
sede na Av. Santos Dumont, 1980 – sala 03 e 04 – Bairro São Luiz, no município de Criciúma/SC.
Do Valor: O valor global estimado é de R$ 360.000,00 (Trezentos e sessenta mil reais)
Da dotação orçamentária: As despesas decorrentes desta aquisição correrão por conta das seguintes dotações:
10.01 – Fundo Municipal de Saúde
2.020 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
3.3.93.00.00.00.00.00.0696(13)
3.3.93.00.00.00.00.00.0723(39)
3.3.93.00.00.00.00.00.0724(40)
3.3.93.00.00.00.00.00.0721(41)
Da base legal: Artigo 24, inciso XXVI da Lei de Licitações n.º 8.666/93; Inciso III, § 1º do Art. 2º da Lei n° 11.107 de 06/04/2005 e art. 
18, do Decreto n° 6.017 de 17/01/2007
Da justificativa: A Dispensa de Licitação se faz necessária, por ser através do Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMREC – CISAMREC, 
uma entidade sem fins lucrativos, com o fim de fornecer serviços e produtos da área da saúde aos municípios consorciados, com preços 
notoriamente abaixo dos praticados no mercado, através de Processos Licitatórios, cuja atas de julgamento encontram-se anexo.

Jacinto Machado/SC, 17 de Junho de 2020.
EDSON BORBA DOS SANTOS
Diretor de Saneamento
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Jaraguá do Sul

Prefeitura

APOSTILA PARA INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 051/2020
Publicação Nº 2526871

APOSTILA PARA INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROCESSO LICITATÓRIO INEXIGIBILIDADE Nº 016/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 268/2020
Contratada: VASCLIN CLÍNICA DE TRATAMENTO DA CIRCULAÇÃO E DA PELE S/S SPP – CNPJ nº 20.957.963/0001-95

APOSTILA Nº 052/2020

Como mera execução contratual, com fundamento no artigo 65, § 8º da Lei Federal 8.666/93, bem como no Ofício nº 521/2020/SEMSA, 
fica incluída a seguinte dotação orçamentária, como segue:
Classif. Funcional progra-
mática Projeto/atividade Descrição da Natureza da 

Despesa Dotação Orçamentária Recurso

15.003.10.302.0753.2705 Prestar serviços de média e alta complexida-
de - ambulatorial e hospitalar 3.3.90 – Aplicações Diretas 50 0.1.02.0002

Jaraguá do Sul, 17 de junho de 2020.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Alceu Gilmar Moretti
Gestor do Fundo Municipal de Saúde e Secretário Municipal de Saúde

ATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020-FMS
Publicação Nº 2526888

ATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020-FMS
Aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, com início às quatorze horas, realizou-se, na sala de reuniões da Gerência 
de Licitações e Contratos, do prédio-sede da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, situado na Rua Walter Marquardt, 1111 – Bairro Rio 
Molha, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, sessão pública, relativa à licitação modalidade Pregão Presencial nº 14/2020-FMS, que tem por 
objeto a aquisição de MEDICAMENTOS para Farmácia Básica e Processos Judiciais ao longo de 12(doze) meses, com a presença da servidora 
Rosinei A.G. Dias, Pregoeira e dos servidores Sidnei Correa de Almeida e Elian Gustavo Hermes Vareiro da equipe de apoio, para procederem 
a abertura dos envelopes das Propostas Comerciais. Foram protocolados para este certame os envelopes das seguintes empresas:
Nome das Proponentes Representante presente
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA Sem representante
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Claudio Pereira
CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Sem representante
CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA Sem representante
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Sem representante
DANIELE DAGIOS EPP Sem representante
DIMASTER – COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Sem representante
LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Sem representante
METROMED COM DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA Sem representante
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Sem representante
PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Sem representante
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA Sem representante
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Sem representante
VISÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP Sem representante

Presente à sessão a senhora Lucimara Gabardo Tarachucky, servidora do Fundo Municipal de Saúde para acompanhamento da sessão pú-
blica. Dando prosseguimento foi realizada a abertura das Propostas Comerciais e disponibilizadas aos presentes para verificação e rubrica. 
Prosseguindo a sessão, a Pregoeira comunica aos presentes que a sessão será suspensa para análise das mesmas em atendimento ao Edital. 
O CREDENCIAMENTO, disputa de preços e abertura dos envelopes 02-HABILITAÇÃO dos vencedores será às 08:30 horas do dia 30 de junho 
de 2020. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião. Jaraguá do Sul, SC, 17 de junho de 2020.
Rosinei A.G. Dias
Sidnei Correa de Almeida
Elian Gustavo Hermes Vareiro
Lucimara Gabardo Tarachucky
Claudio Pereira
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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2020-FMS
Publicação Nº 2526889

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2020-FMS
Aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, com início às nove horas, realizou-se, na sala de reuniões da Gerência de 
Licitações e Contratos, do prédio-sede da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, situado na Rua Walter Marquardt, 1111 – Bairro Rio Molha, 
em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, sessão pública, relativa à licitação modalidade Pregão Presencial nº 15/2020-FMS, que tem por objeto a 
aquisição de REFEIÇÕES SISTEMA SELF SERVICE (com comodato do balcão térmico) e MARMITAS ao longo de 12(doze) meses, destinados 
aos pacientes em tratamento intensivo e semi-intensivo nos Centros de Atenção Psicosocial (Caps AD, Caps II e Caps Infanto Juvenil), e 
Eventos da Diretoria de Atenção Básica e Diretoria de Vigilância Epidemiológica, com a presença da servidora Rosinei A.G. Dias, Pregoeira 
e dos servidores Sidnei Corrêa de Almeida e Elian Gustavo Hermes Vareiro da equipe de apoio, designados pelo Decreto nº 11.334/2017. 
Compareceu ao certame, devidamente credenciado e entregando os necessários envelopes, a seguinte empresa:
Proponente Credenciado Identificação
RM RESTAURANTE LTDA ME Roseli Bastos Grilo 767.557.620-91

Presente a sessão a Sra. Lucimara G. Tarachucky do FMS para auxiliar a Pregoeira na análise da documentação técnica exigida no Edital. 
Dando início a sessão foi realizada o credenciamento do representante presente e após passou-se à abertura da proposta comercial. Após a 
análise, relativamente às imposições do edital, foi classificada a proposta apresentada, por estar em conformidade com o exigido no edital. 
Ato contínuo passou-se à próxima fase (lance) com o valor registrado no Anexo I desta ata. Não houve necessidade de aderir a LC 123/2006. 
Restou vencedora a seguinte empresa, com o seguinte preço final para o Item:

Item Proponente 
vencedora Quant. Unid. Descrição do serviço Valor unitário 

do item R$

01 RM RESTAURAN-
TE LTDA ME 4.000 Unid. Refeições sistema self service, em conformidade com o Anexo IX do Edital – Termo de 

Referência. 12,00

02 RM RESTAURAN-
TE LTDA ME 800 Unid. Marmita completa, em conformidade com o Anexo IX do Edital – Termo de Referência. 12,10

O valor inicial da proposta encontra-se no Anexo I da Ata de abertura – Mapa comparativo de preços. A seguir procedeu-se a abertura do 
envelope 02-Documentação da licitante vencedora, concluindo-se pela HABILITAÇÃO da mesma, visto ter atendido as exigências do edital. 
A empresa RM Restaurante Ltda ME apresentou a Certidão Federal vencida, mas considerando o item 5.9 do Edital e pelo fato das empresas 
serem enquadradas em ME/EPP, terão o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para apresentar a nova certidão e desta forma regularizar sua 
documentação. Não houve Manifestação de Intenção de Recurso. A decisão do certame será publicada no Diário Oficial dos Municípios para 
a devida publicidade e será submetida à apreciação do Senhor Prefeito Municipal, para a competente Homologação. E, nada mais havendo 
a tratar, encerrou-se a reunião. Jaraguá do Sul, SC, 17 de junho de 2020.
Rosinei Aparecida Gretter Dias
Elian Gustavo Hermes Vareiro
Sidnei Corrêa de Almeida
Lucimara G. Tarachuck
Roseli Bastos Grillo

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL PARA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DO RECURSO 
ADMINISTRATIVO INTERPOSTO REF. ENVELOPES “A” – HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 045/2020

Publicação Nº 2527379

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL PARA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO INTER-
POSTO REF. ENVELOPES “A” – HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 045/2020

Aos dezoito dias de junho do ano de dois mil e vinte, com início às oito horas, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos, 
sita na Rua Walter Marquardt, nº 1.111, bairro Rio Molha, reuniram-se os membros da Comissão Especial de Licitações, designada pelo 
Decreto 13.834/2020, formada pelos membros Otoniel da Silva, Fabio Roberto Ribeiro da Silva e Marilene Giese, para sob a presidência do 
primeiro, procederem a divulgação da análise e julgamento do recurso administrativo interposto pela empresa SOVRANA ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA, sob o protocolo nº 9618/2020 referente a TOMADA DE PREÇOS Nº 45/2020, que tem como objeto a contratação de 
pessoa jurídica para prestação de serviços de engenharia com fornecimento de materiais e mão de obra, para reforma de edificação em al-
venaria, medindo 2.699,89m², onde funciona o Centro de Inovação Jaraguá do Sul, localizada na Rua Cesare Valentini nº 200, no Bairro Três 
Rios do Sul, em Jaraguá do Sul. Após análise do recurso apresentado pela empresa supracitada e considerando a Decisão Administrativa 
exarada pelo Secretário Municipal da Administração (anexo) que julgou pelo indeferimento do Recurso Administrativo interposto, a Comissão 
Especial mantém a INABILITAÇÃO da empresa SOVRANA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, na fase de Habilitação do certame. Desta 
forma, a Comissão Especial convoca e designa nova data, para abertura dos envelopes 02 – Proposta Comercial das empresas Habilitadas 
no certame (ARBO SERVIÇOS DE OBRAS EIRELI, e CUBICA CONSTRUÇÕES LTDA), ficando marcado para o dia 19/06/2020 as 13:30 horas, 
na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos. Nada mais havendo a tratar encerrou-se a reunião e lavrou-se o presente Ata, a 
qual vai assinada pelos membros da Comissão Especial. Jaraguá do Sul, 18 de junho de 2020.
Otoniel da Silva
Fabio Roberto Ribeiro da Silva
Marilene Giese
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CONTRATO Nº 278/2020
Publicação Nº 2526873

EXTRATO DO CONTRATO Nº 278/2020
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FUNDAMENTO: inciso I do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores
CONTRATADA: TETRIC CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA.
DO OBJETO: Este contrato tem por objeto a execução de serviços técnicos para elaboração de projeto, destinado para instalações hidrossa-
nitárias, para a construção da nova UBS Wolfgang Weege, situado na Rua Padre Albert Schneider, s/n, no bairro Rio Cerro, em conformidade 
com as Especificações Técnicas.
DO VALOR: O MUNICÍPIO pagará à CONTRATADA o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pela totalidade da contratação, em conformidade 
com o disposto no item 4.2, seguinte.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias consecutivos após a conclusão e recebimento do projeto, 
tendo este a aprovação e mediante apresentação da Nota Fiscal, sob pena de aplicação das penalidades por descumprimento do contrato, 
e retenção do pagamento.
DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO: As despesas do objeto desta licitação correrão por conta do recurso orçamentário do exercício de 2020, a 
saber:
Classif.Funcional programá-
tica Projeto/atividade Descrição da Natureza da 

Despesa Dotação Orçamentária Recurso

15.007.10.122.0755.1651 Construção da Unidade Básica de Saúde - 
Barra do Rio Cerro 4.4.90 – Aplicações Diretas 74 0.1.02.0002

DO PRAZO: O prazo para execução dos serviços será de 20 (vinte) dias úteis, a contar do primeiro dia útil seguinte do recebimento da 
respectiva Autorização de Fornecimento. O prazo de vigência deste contrato será igual ao prazo de execução das obras previsto no item 
anterior, acrescido de 60 (sessenta) dias.
DATA DA ASSINATURA: 17/06/2020.
FORO: COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL – SC.
SIGNATÁRIOS: Alceu Gilmar Moretti e Alexandre Hiroshi Yamashita.

Alceu Gilmar Moretti
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

CONTRATO Nº 279/2020
Publicação Nº 2526879

EXTRATO DO CONTRATO Nº 279/2020
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FUNDAMENTO: inciso I do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores
CONTRATADA: TETRIC CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA.
DO OBJETO: Este contrato tem por objeto a execução de serviços técnicos para elaboração de projeto, destinado a estrutura metálica de 
cobertura para a construção da nova UBS Wolfgang Weege, situado na Rua Padre Albert Schneider, s/n, no bairro Rio Cerro, em conformi-
dade com as Especificações Técnicas.
DO VALOR: O MUNICÍPIO pagará à CONTRATADA o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pela totalidade da contratação, em conformi-
dade com o disposto no item 4.2, seguinte.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias consecutivos após a conclusão e recebimento do projeto, 
tendo este a aprovação e mediante apresentação da Nota Fiscal, sob pena de aplicação das penalidades por descumprimento do contrato, 
e retenção do pagamento.
DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO: As despesas do objeto desta licitação correrão por conta do recurso orçamentário do exercício de 2020, a 
saber:
Classif.Funcional programá-
tica Projeto/atividade Descrição da Natureza da 

Despesa Dotação Orçamentária Recurso

15.007.10.122.0755.1651 Construção da Unidade Básica de Saúde - 
Barra do Rio Cerro 4.4.90 – Aplicações Diretas 74 0.1.02.0002

DO PRAZO: O prazo para execução dos serviços será de 20 (vinte) dias úteis, a contar do primeiro dia útil seguinte do recebimento da 
respectiva Autorização de Fornecimento. O prazo de vigência deste contrato será igual ao prazo de execução das obras previsto no item 
anterior, acrescido de 60 (sessenta) dias.
DATA DA ASSINATURA: 17/06/2020.
FORO: COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL – SC.
SIGNATÁRIOS: Alceu Gilmar Moretti e Alexandre Hiroshi Yamashita.

Alceu Gilmar Moretti
Gestor do Fundo Municipal de Saúde
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DECISÃO ADMINISTATIVA - RECURSO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 76 2020
Publicação Nº 2526895

Recursos interpostos pelas empresas Emplor Construtora Ltda - Processo n° 10218/2020, Inex Serviços Eireli - Processo n° 10567/2020 
ante ao resultado Pregão Presencial nº 76/2020 e contrarrazões apresentadas pela empresa LG Prestadora de Serviços Ltda - Processo nº 
11117/2020

DECISÃO ADMINISTRATIVA

I – RELATÓRIO

Tratam-se de recursos administrativos apresentados pelas empresas: Emplor Construtora Ltda (processo nº 10218/2020 em 19/05/2020), 
Inex Serviços Eireli (Processo n° 10567/2020 em 21/05/2020) e contrarrazões apresentadas pela empresa: LG Prestadora de Serviços Ltda 
(processo nº 11117/2020 em 27/05/2020), ante ao resultado do certame Pregão Presencial para Registro de Preços nº 76/2020, que visa 
a contratação de pessoa jurídica para realização de serviços de roçada, capina e limpeza e demais serviços relacionados no Termo de Re-
ferência, destinado a limpeza dos imóveis ocupados ou que venha a ser ocupados pelos Órgãos, Unidades ou Entidades do Município de 
Jaraguá do Sul, ao longo dos 12 (doze) meses.
Verificam-se que os recursos e contrarrazões foram tempestivamente protocolados.
Em síntese, insurgem-se as recorrentes: Emplor Construtora Ltda e Inex Serviços Eireli ante a classificação e habilitação da empresa LG 
Prestadora de Serviços Ltda declarada vencedora do certame em comento, sustentando que o objeto social desta, não atende ao disposto 
no artigo 29, I e II da Lei Federal nº 8.666/93, o qual determina que o objeto social da empresa deve ter compatibilidade ao licitado, e esta 
conferência se dá através do CNAE. Assim, em consulta ao CNPJ da empresa recorrida, verifica-se não constar o CNAE específicos dos servi-
ços objeto do certame em comento, que a recorrida almeja prestar. Pleiteando desse modo, a sua inabilitação e desclassificação da empresa.
A empresa LG Prestadora de Serviços Ltda apresentou em suas contrarrazões que o edital não disciplinava a obrigação para a participação 
no certame de atividade especializada em roçada, limpeza e jardinagem. Alega que o objeto social da empresa é compatível com o objeto 
do certame, tendo como atividade secundária o serviço de limpeza em prédios e em domicílio, que trata de serviço de limpeza geral (não 
especializada) em prédios de qualquer natureza, o que demonstra a sua compatibilidade de execução dos serviços objeto do certame. 
Salienta ainda, que em que pese não haver a necessidade de constar de forma específica tal atividade, promoveu a alteração do contrato 
social com a inclusão de atividade secundária de atividades paisagísticas.
Por sua vez, os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral do Município, para exarar manifestação jurídica e após os autos foram re-
metidos ao Secretário da Administração para que em conjunto com os demais gestores do Fundo Municipal de Saúde e do Fundo Municipal 
de Assistência Social, para decisão em grau definitivo.

É o breve relatório.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente cabe destacar que a competência para julgamento do recurso está disposta na Lei 8.666/93, art. 109, § 4º, dispondo que o 
recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio de quem praticou o ato recorrido, cabendo assim, ao Secretário da Administração 
proferir decisão administrativa.

Cumpre trazer à baila o disposto no art. 29, I e II da Lei de Licitações, no qual se pautou a argumentação das empresas recorrentes, à saber:
“Art. 29. A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, conforme o caso, consistirá em:
I - prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC);
II - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente 
ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;.” (grifado)

Desta feita têm-se que para o certame ora em análise, a participante deveria ter seu objeto social compatível com o objeto licitado do 
certame, qual seja a realização de serviços de roçada, capina e limpeza e demais serviços relacionados no Termo de Referência destinado 
a limpeza dos imóveis ocupados ou que venha a ser ocupados pelos Órgãos, Unidades ou Entidades do Município de Jaraguá do Sul, ao 
longo dos 12 (doze) meses.
Vale ainda frisar, que consta do contrato social, apresentado no certame pela empresa declarada vencedora, o objeto social serviços de 
limpeza em prédios e em domicílios, assim como no CNPJ da empresa recorrida, que aliás foi juntado pela empresa recorrente Emplor 
Construtora Ltda-ME em fls.11 do processo nº 10218/2020, onde há a descrição de atividade secundária o CNAE: 81.21-4-00 – limpeza em 
prédios e em domicílios.
Convém ressaltar que a busca pela melhor proposta é uma das finalidades da licitação, por isso não podem ser adotadas medidas que com-
prometam decisivamente o caráter competitivo do certame. Assim, as exigências de qualificação técnica e econômica devem se restringir 
ao estritamente indispensável para garantia do cumprimento das obrigações.
Por conseguinte, exigir que a descrição constante do ato constitutivo da empresa corresponda integralmente à efetuada pela Administração 
no edital seria limitar, injustificadamente, o caráter competitivo da Licitação, e impor à Administração um preço mais elevado, ferindo os 
princípios da prevalência do interesse público e da vantajosidade. Assim, o processo licitatório tem como objetivo, proporcionar a realização 
da contratação mais vantajosa para a Administração Pública e assegurar, em condições de igualdade, a participação dos administrados no 
certame.
Desse modo, o fato de não constar CNAE específico junto ao CNPJ da participante recorrida, entende-se que este documento não tem o 
condão de demonstrar as atividades econômicas por ela realizadas, conforme entendimento do TCU, a saber:
[...] segundo o qual o CNAE não deveria, sozinho, constituir motivo para a inabilitação em processo licitatório, havendo outros meios de 
comprovação da compatibilidade do ramo de atuação da empresa com o objeto da licitação [...] Acórdão nº 42/2014,TCU – Plenário.

Portanto, evidencia-se ser equivocada a argumentação das recorrentes, pois houve a demonstração através do contrato social e do CNPJ 



18/06/2020 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 3174

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 685

juntado inclusive por uma das recorrentes a compatibilidade do objeto social da licitante em análise com o objeto do certame, fato este que 
não obsta a contratação da licitante por não ter apresentado o CNAE específico.
Assim, seguindo manifestação jurídica anexa, sobre a necessidade de se temperar o rigorismo formal de algumas exigências do edital licita-
tório, a fim de manter o caráter competitivo do certame, selecionando-se a proposta mais vantajosa à Administração Pública, sem ofender 
aos demais princípios, constata-se que foi acertada a interpretação quando do credenciamento e da habilitação da empresa recorrida.

III – DA CONCLUSÃO / DISPOSITIVO

Diante do exposto, por tudo mais que dos autos consta e do direito aplicável à espécie, seguindo o parecer jurídico, a Secretaria da Adminis-
tração em conjunto com os gestores do Fundo Municipal de Saúde e do Fundo Municipal de Assistência Social, DECIDEM pela manutenção 
da classificação e da habilitação da empresa LG Prestadora de Serviços Ltda, no certame Pregão Presencial para Registro de Preços nº 
76/2020, por restar constatado que a mesma cumpriu com todos os requisitos legais.
Encaminhando esta decisão à Diretoria de Compras, Licitações e Suprimentos para que se tome as devidas providências legais.

Jaraguá do Sul, 15 de junho de 2020.
ARGOS JOSÉ BURGARDT
Secretário Municipal da Administração

DECISÃO ADMINISTATIVA - RECURSO - TOMADA DE PREÇOS Nº 45 2020
Publicação Nº 2526896

Recurso interposto pela empresa Sovrana Engenharia e Construções Ltda, ante ao julgamento da Comissão Especial de Licitação, que cul-
minou em sua inabilitação no certame Tomada de Preços nº 45/2020 - Processo Administrativo nº 9618/2020 e contrarrazões Processo nº 
10275/2020

DECISÃO ADMINISTRATIVA

I – RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto pela empresa Sovrana Engenharia e Construções Ltda, Processo Administrativo nº 9618/2020 e contrarrazões 
apresentadas pela empresa Cubica Construções Ltda, Processo Administrativo nº 10275/2020, ante ao julgamento da Comissão Especial 
de Licitação, que culminou em sua inabilitação no certame Tomada de Preços nº 45/2020, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica 
para prestação de serviços de engenharia com fornecimento de materiais e mão de obra, para reforma de edificação em alvenaria, medindo 
2.699,89m², onde funciona o Centro de Inovação Jaraguá do Sul, localizada na Rua Cesare Valentini nº 200, no Bairro Três Rios do Sul, em 
Jaraguá do Sul, em conformidade com o Projeto, Memorial Descritivo, Planilhas Orçamentárias/Quantitativas e Minuta de Contrato.

Dada a tempestividade do recurso interposto pela empresa Sovrana Engenharia e Construções Ltda protocolado sob o nº 9618/2020 em 
13/05/2020, vez que a sessão de abertura dos envelopes e julgamento das habilitações se deu em 06/05/2020, consoante ao disposto no 
art. 109, I, “a” da Lei Federal nº 8.666/93, assim como, das contrarrazões apresentadas em 19/05/2020 sob o nº 10275/2020 pela empresa 
Cubica Construções Ltda, passa-se à análise dos mesmos.

Sustenta em síntese a recorrente, que houve equívoco da Comissão Especial de Licitações, ao analisar a sua documentação comprobatória 
da capacidade técnica operacional, culminando com a sua inabilitação. Aduz que atendeu ao disposto no item 6.1, alínea “j” do edital subi-
tem: “reforma de edificação em alvenaria com no mínimo 1.349,95 m²”. Pois, o atestado que acostou em sua documentação habilitatória, 
referente a obra executada na cidade de Campos do Jordão/SP, comprova a execução de edificação industrial com área de 3.290,72m², 
demonstrando assim a sua capacidade. Pleiteando dessa forma a sua habilitação.
Em contrarrazões, sustenta a empresa Cubica Construções Ltda, que a inabilitação da empresa Sovrana Engenharia e Construções Ltda 
deve ser mantida, visto que o atestado mencionado pela recorrente apresentado em sua documentação de habilitação, não demonstra a 
execução de alvenaria, e sim de pré-moldado, cujo método construtivo difere do solicitado. Recorre ainda, a contrarrazoante ante ao julga-
mento da Comissão referente à demonstração contábil da empresa Sovrana, devendo a mesma ser inabilitada também pela apresentação 
do Balanço Contábil via Sistema Público de Escrituração SPED.
Quanto ao mérito do recurso apresentado, por se tratar de análise e interpretação exclusivamente da área técnica de engenharia, toda 
documentação foi reanalisada pela Comissão Especial de Licitações, designada pelo Decreto Municipal nº 13.834/2020.
Por sua vez, os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral do Município, para exarar manifestação jurídica e após os autos foram 
remetidos ao Secretário da Administração para decisão em grau definitivo.

É o breve relatório.

II – FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente cabe destacar que a competência para julgamento do recurso está disposta na Lei 8.666/93, art. 109, § 4º, dispondo que o 
recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio de quem praticou o ato recorrido, cabendo assim, ao Secretário da Administração 
proferir decisão administrativa.

Em que pese a argumentação da contrarrazoante, no que se refere ao “recurso” efetivado em sede de contrarrazões, cumpre informar que 
o mérito referente ao mesmo, qual seja: questionamento sobre o Balanço Contábil via Sistema Público de Escrituração SPED apresentado 
pela empresa Sovrana Engenharia e Construções Ltda, este deveria ter sido atacado em sede recursal, e não em contrarrazões, desta forma 
este item deixa de ser apreciado, vez que intempestivo, com fulcro no art. 109, I “a” da Lei de Licitações e Contratos Administrativos.
Quanto à exigência de comprovação técnica, esta encontra amparo no art. 30, II e §3º da Lei de Licitações:
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“ Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:
[…]
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente 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 trabalhos;”
[…]
§ 3o Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras ou serviços similares de complexidade 
tecnológica e operacional equivalente ou superior.”(grifado)

Corroborando com que se argumenta colaciona o entendimento emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 30, II e §1º, DA LEI N.º 8.666/93.
1. Não se comete violação ao art. 30, II, da Lei .666/93, quando, em procedimento licitatório, exige-se a comprovação, em nome da 
empresa proponente, de atestados técnicos emitidos por operadoras de telefonia no Brasil de execução, em qualquer tempo, de serviço 
de implantação de cabos telefônicos classe “L”e “C” em período consecutivo de vinte e quatro meses, no volume mínimo de 60.000 HxH, 
devidamente certificados pela entidade profissional competente.
2. ‘O exame do disposto no art. 37, XXI da Constituição Federal, e sua parte final, referente a ‘exigências de qualificação técnica e econô-
mica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações’, revela que o propósito aí objetivado é oferecer iguais oportunidades de 
contratação com o Poder Público, não a todo e qualquer interessado, indiscriminadamente, mas sim, apenas a quem possa evidenciar que 
efetivamente dispõe de condições para executar aquilo a que se propõe’ (Adilson Dallari).
3. Mandado de segurança denegado em primeiro e segundo graus.
4. Recurso especial improvido” (Res. Nº 172.232-SP, rel. Min. José Delgado, DJU de 21.9.98, RSTJ 115/194) (grifamos).

No mesmo sentido, também se manifestou o Egrégio Tribunal de Contas da União:

“Habilitação. Qualificação técnica. Capacitação técnico-profissional. Capacitação técnico-operacional. Concorrência. A estabilidade do futuro 
contrato pode ser garantida com a exigência de atestados de capacitação técnico-profissional aliada ao estabelecimento de requisitos des-
tinados a comprovar a capacitação técnico-operacional nos termos do inciso II do art. 30 da Lei nº 8.666/93.” (TC-009.987/94-0, publicado 
no Boletim de Licitações e Contratos, NDJ, 1995, vol. 11, p. 564).

Portanto, constata-se a legalidade da exigência da capacidade técnico-operacional, bem como de que a mesma é essencial e se pauta na 
necessidade de aferição do desempenho satisfatório do Licitante quanto à prestação do serviço a ser contratado, vez que o próprio termo 
"qualificação técnica” consiste no domínio de conhecimentos e habilidades teóricas e práticas, bem como no conjunto de recursos organi-
zacionais e humanos necessários à boa execução do objeto licitado.
Deste modo, do acima exposto, evidencia-se que as exigências editalícias encontram guarida na legislação e no entendimento dos tribu-
nais pátrios, vez que tais exigências se fazem necessário para o atendimento das necessidades do Ente Público e honram os princípios da 
legalidade, isonomia e competitividade.

Em reanálise, a decisão da Comissão Especial de Licitação foi por MANTER a INABILITAÇÃO da empresa Sovrana Engenharia e Construções 
Ltda, por entender que: é notória diferença e não similaridade entre sistemas construtivos compostos por alvenaria e sistemas construtivos 
compostos por estruturas pré-moldadas em concreto, ambos possuem tecnologias e técnicas construtivas totalmente diferentes entre si. 
Em tempo, mão de obra capacitada em estruturas pré-moldadas em concreto não é necessariamente qualificada para executar obras em 
alvenaria, daí a exigência de capacitação técnica através da apresentação de acervo técnico.

Ante ao exposto pela Comissão Especial de Licitação, evidencia-se que a manutenção da inabilitação da empresa recorrente, se deu em 
decorrência da não comprovação técnica de serviço similar de complexidade tecnológica e operacional, coadunando-se ao julgamento o 
entendimento emanado pelos tribunais pátrios, e respeito ao princípio da isonomia, julgamento objetivo, legalidade e vinculação ao instru-
mento convocatório.

III – DA CONCLUSÃO / DISPOSITIVO

Diante do exposto, por tudo mais que dos autos consta e do direito aplicável à espécie, seguindo o parecer jurídico, a Secretaria da Admi-
nistração DECIDE por MANTER a INABILITAÇÃO da empresa Sovrana Engenharia e Construções Ltda, no certame Tomada de Preços nº 
45/2020, em decorrência da não comprovação técnica de serviço similar de complexidade tecnológica e operacional.

Encaminhando esta decisão à Diretoria de Compras, Licitações e Suprimentos para que se tome as devidas providências legais.

Jaraguá do Sul, 15 de junho de 2020.

ARGOS JOSÉ BURGARDT
Secretário Municipal da Administração
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DECRETO Nº 13.974/2020
Publicação Nº 2526815

D E C R E T O Nº 13.974/2020

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 IVAN ANDREIAS WOLTER, matrícula 8920; MARCIO BYLAARDT, matrícula 1972; 
e CARLA EDUARDA SCHEUER KEISER, matrícula 81995, para comporem a Comissão que, sob a presidência do primeiro, procederá a aber-
tura e julgamento das propostas chegadas à esta Prefeitura, em razão da CONCORRÊNCIA Nº 51/2020, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para 
contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais e mão de obra, para pavimentação 
asfáltica (capeamento), drenagem pluvial, sinalização viária, terraplenagem e serviços complementares nas Ruas 50 - Guilherme Weege, 
69 - Ferdinando Pradi e 163 - Luiz Kienen, Centro, com extensão total de 1.075,33m (um mil, setenta e cinco vírgula trinta e três metros), 
em conformidade com o Projeto, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária/Quantitativa e Minuta de Contrato que são partes integrantes 
do Edital.

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

Jaraguá do Sul, 15 de junho de 2020.
ANTÍDIO ALEIXO LUNELLI
Prefeito

DECRETO Nº 13.975/2020
Publicação Nº 2526816

D E C R E T O Nº 13.975/2020
Designa Fiscal e Gestor de Contrato.

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município; e
CONSIDERANDO o disposto no artigo 67, e seus parágrafos primeiro e segundo, todos da Lei Federal Nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal Nº 13.047/2019, de 31/07/2019, que aprovou o Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos;

CONSIDERANDO os termos do Processo Licitatório Concorrência Nº 51/2020, que tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para 
prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais e mão de obra, para pavimentação asfáltica (capeamento), drenagem 
pluvial, sinalização viária, terraplenagem e serviços complementares nas Ruas 50 - Guilherme Weege, 69 - Ferdinando Pradi e 163 - Luiz 
Kienen, Centro, com extensão total de 1.075,33m (um mil, setenta e cinco vírgula trinta e três metros);

DECRETA :
Art.1º Fica designado o servidor público municipal GIOVANI SIEVERT, matrícula 113665, Engenheiro, para FISCALIZAÇÃO, acompanha-
mento, verificação da regularidade e conformidade da execução do Contrato firmado em decorrência da Concorrência Nº 51/2020 com os 
termos do ato convocatório, do instrumento do contrato, do projeto básico e executivo e demais especificações técnicas integrantes do 
Processo Administrativo de Licitação, conforme atividades previstas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos, aprovado pelo Decreto 
Municipal Nº 13.047/2019, de 31/07/2019.

Art.2º Fica designada a servidora pública municipal CARLA EDUARDA SCHEUER KEISER, matrícula 81995, Gerente Administrativa e Financei-
ra, para GERIR, controlar, conhecer, encaminhar e acompanhar a execução do Contrato firmado em decorrência da Concorrência Nº 51/2020 
com os termos do ato convocatório, conforme atividades previstas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos, aprovado pelo Decreto 
Municipal Nº 13.047/2019, de 31/07/2019.

Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Jaraguá do Sul, 15 de junho de 2020.
ANTÍDIO ALEIXO LUNELLI
Prefeito

DECRETO Nº 13.976/2020
Publicação Nº 2526818

D E C R E T O Nº 13.976/2020

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 IVAN ANDREIAS WOLTER, matrícula 8920; MARCIO BYLAARDT, matrícula 1972; e 
CARLA EDUARDA SCHEUER KEISER, matrícula 81995, para comporem a Comissão que, sob a presidência do primeiro, procederá a abertura 



18/06/2020 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 3174

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 688

e julgamento das propostas chegadas à esta Prefeitura, em razão da CONCORRÊNCIA Nº 79/2020, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para con-
tratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais e mão de obra, para pavimentação 
asfáltica (capeamento), drenagem pluvial, sinalização viária, terraplenagem e serviços complementares nas Ruas 55 - Ângelo Schiochet, 181 
- Marina Frutuoso, 53 - Leopoldo Mahnke, 54 - Leopoldo Malheiro, 189 - Emil Burow e 459 - Severino Schiochet, Centro, com extensão total 
de 2.680,77m (dois mil, seiscentos e oitenta vírgula setenta e sete metros), em conformidade com o Projeto, Memorial Descritivo, Planilha 
Orçamentária/Quantitativa e Minuta de Contrato que são partes integrantes do Edital.

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

Jaraguá do Sul, 15 de junho de 2020.
ANTÍDIO ALEIXO LUNELLI
Prefeito

DECRETO Nº 13.977/2020
Publicação Nº 2526820

D E C R E T O Nº 13.977/2020
Designa Fiscal e Gestor de Contrato.

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município; e

CONSIDERANDO o disposto no artigo 67, e seus parágrafos primeiro e segundo, todos da Lei Federal Nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal Nº 13.047/2019, de 31/07/2019, que aprovou o Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos;

CONSIDERANDO os termos do Processo Licitatório Concorrência Nº 79/2020, que tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para 
prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais e mão de obra, para pavimentação asfáltica (capeamento), drenagem 
pluvial, sinalização viária, terraplenagem e serviços complementares nas Ruas 55 - Ângelo Schiochet, 181 - Marina Frutuoso, 53 - Leopoldo 
Mahnke, 54 - Leopoldo Malheiro, 189 - Emil Burow e 459 - Severino Schiochet, Centro, com extensão total de 2.680,77m (dois mil, seiscen-
tos e oitenta vírgula setenta e sete metros);

DECRETA :
Art.1º Fica designado o servidor público municipal NILTON FAZOLO JUNIOR, matrícula 113682, Engenheiro, para FISCALIZAÇÃO, acompa-
nhamento, verificação da regularidade e conformidade da execução do Contrato firmado em decorrência da Concorrência Nº 79/2020 com 
os termos do ato convocatório, do instrumento do contrato, do projeto básico e executivo e demais especificações técnicas integrantes do 
Processo Administrativo de Licitação, conforme atividades previstas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos, aprovado pelo Decreto 
Municipal Nº 13.047/2019, de 31/07/2019.

Art.2º Fica designada a servidora pública municipal CARLA EDUARDA SCHEUER KEISER, matrícula 81995, Gerente Administrativa e Financei-
ra, para GERIR, controlar, conhecer, encaminhar e acompanhar a execução do Contrato firmado em decorrência da Concorrência Nº 79/2020 
com os termos do ato convocatório, conforme atividades previstas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos, aprovado pelo Decreto 
Municipal Nº 13.047/2019, de 31/07/2019.

Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Jaraguá do Sul, 15 de junho de 2020.
ANTÍDIO ALEIXO LUNELLI
Prefeito

DECRETO Nº 13.978/2020
Publicação Nº 2526821

D E C R E T O Nº 13.978/2020

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 RONIS ROBERTO BOSSE, matrícula 7183; MARCELO ELIAS DA SILVEIRA, matrí-
cula 10852; e BRUNA FRANCIELE RISTAU, matrícula 11286, para comporem a Comissão que, sob a presidência do primeiro, procederá a 
abertura e julgamento das propostas chegadas à esta Prefeitura, em razão da CONCORRÊNCIA Nº 86/2020, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, 
para contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de engenharia com fornecimento de materiais e mão de obra, 
para revitalização da iluminação pública na Ciclovia do Trabalhador, localizada entre a Rua Joaquim Francisco de Paula, bairro Água Verde, e 
a Rua João Rudolfo Florêncio Loss, bairro Vila Lalau, em conformidade com os Projetos, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária/Quan-
titativa e demais Anexos que são partes integrantes do Edital.
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Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Jaraguá do Sul, 16 de junho de 2020.
ANTÍDIO ALEIXO LUNELLI
Prefeito

DECRETO Nº 13.979/2020
Publicação Nº 2526822

D E C R E T O Nº 13.979/2020
Designa Fiscal e Gestor de Contrato.

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município; e

CONSIDERANDO o disposto no artigo 67, e seus parágrafos primeiro e segundo, todos da Lei Federal Nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal Nº 13.047/2019, de 31/07/2019, que aprovou o Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos;
CONSIDERANDO os termos do Processo Licitatório Concorrência Nº 86/2020, que tem por objeto a contratação de pessoa jurídica especia-
lizada para prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais e mão de obra, para revitalização da iluminação pública na 
Ciclovia do Trabalhador, localizada entre a Rua Joaquim Francisco de Paula, bairro Água Verde, e a Rua João Rudolfo Florêncio Loss, bairro 
Vila Lalau;

DECRETA :
Art.1º Fica designado o servidor público municipal MARCELO ELIAS DA SILVEIRA, matrícula 10852, Engenheiro, para FISCALIZAÇÃO, acom-
panhamento, verificação da regularidade e conformidade da execução do Contrato firmado em decorrência da Concorrência Nº 86/2020 
com os termos do ato convocatório, do instrumento do contrato, do projeto básico e executivo e demais especificações técnicas integrantes 
do Processo Administrativo de Licitação, conforme atividades previstas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos, aprovado pelo 
Decreto Municipal Nº 13.047/2019, de 31/07/2019.

Art.2º Fica designado o servidor público municipal RONIS ROBERTO BOSSE, matrícula 7183, Diretor de Planejamento, para GERIR, con-
trolar, conhecer, encaminhar e acompanhar a execução do Contrato firmado em decorrência da Concorrência Nº 86/2020 com os termos 
do ato convocatório, conforme atividades previstas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos, aprovado pelo Decreto Municipal Nº 
13.047/2019, de 31/07/2019.

Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Jaraguá do Sul, 16 de junho de 2020.
ANTÍDIO ALEIXO LUNELLI
Prefeito

DECRETO Nº 13.980/2020
Publicação Nº 2526823

D E C R E T O Nº 13.980/2020
Designa Fiscais de Contrato.

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município; e

CONSIDERANDO o disposto no artigo 67, e seus parágrafos primeiro e segundo, todos da Lei Federal Nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal Nº 13.047/2019, de 31/07/2019, que aprovou o Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos;
CONSIDERANDO os termos do Processo Licitatório Pregão Presencial Nº 122/2019, que tem por objeto a contratação de serviços de ser-
ventia, visando o atendimento das necessidades do Município;

CONSIDERANDO os termos do Contrato Nº 124/2020, de 12/02/2020, celebrado entre o Município de Jaraguá do Sul, o Fundo Municipal de 
Saúde (FMS) e a empresa GM Instaladora Eireli;

DECRETA :
Art.1º Ficam designados para FISCALIZAÇÃO, acompanhamento, verificação da regularidade e conformidade da execução do Contrato Nº 
124/2020, firmado em decorrência do Pregão Presencial Nº 122/2019, com os termos do ato convocatório, do instrumento do contrato, 
do projeto básico e executivo e demais especificações técnicas integrantes do Processo Administrativo de Licitação, conforme atividades 
previstas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos, aprovado pelo Decreto Municipal Nº 13.047/2019, de 31/07/2019, os servidores 
públicos municipais a seguir relacionados:

I - ANA PAULA SCHEUER LEUTPRECHT, matrícula 9417;
II - ROBERTA ROTERMUND BARATTO, matrícula 9108;
III - SELI MENDES, matrícula 8635;
IV - EDSON WILLIAN PIOTTO, matrícula 9677;
V - GILDO MARTINS DE ANDRADE FILHO, matrícula 82011.
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Parágrafo único. A fiscalização, acompanhamento, verificação da regularidade e conformidade a que se refere o caput, serão exercidos pelo 
período de vigência do Contrato Nº 124/2020, firmado em decorrência do Pregão Presencial Nº 122/2019.

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

Jaraguá do Sul, 16 de junho de 2020.
ANTÍDIO ALEIXO LUNELLI
Prefeito

DECRETO Nº 13.981/2020
Publicação Nº 2526825

D E C R E T O Nº 13.981/2020
Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Vigente, Aprovado pela Lei Municipal Nº 8.158/2019, de 18/11/2019, e Alterações Pos-
teriores, 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 8.158/2019, 
de 18 de novembro de 2019,

DECRETA :
Art.1º Fica aberto crédito suplementar, no valor de R$ 54.767,10 (Cinquenta e quatro mil, setecentos e sessenta e sete reais e dez centavos), 
para reforço do programa e verbas abaixo discriminados, constantes do Orçamento vigente dos Encargos Gerais, a saber:
98 - ENCARGOS GERAIS
98.001 - ENCARGOS GERAIS
98.001.28.846.0.0.079 - Contribuição para o Pasep
3.3.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
98.001.624 3.3.90 - Aplicações Diretas
0.1.52.0641 - COVID-19-LC 173/2020-Saúde e Assistência Social R$ 6.434,18
0.1.53.0642 - COVID-19-LC 173/2020-Sem Destinação Específica R$ 48.332,92
TOTAL R$ 54.767,10

Art.2º As despesas decorrentes da execução do presente Decreto correm por conta do "Excesso de Arrecadação" do Município de Jaraguá 
do Sul, proveniente de recursos vinculados ao COVID-19 - LC 173/2020 - Saúde e Assistência Social, no valor de R$ 6.434,18 (Seis mil, qua-
trocentos e trinta e quatro reais e dezoito centavos); e ao COVID-19 - LC 173/2020 - Sem Destinação Específica, no valor de R$ 48.332,92 
(Quarenta e oito mil, trezentos e trinta e dois reais e noventa e dois centavos).

Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Jaraguá do Sul, 17 de junho de 2020.
ANTÍDIO ALEIXO LUNELLI
Prefeito

DECRETO Nº 13.982/2020
Publicação Nº 2527355

D E C R E T O Nº 13.982/2020
Abre Crédito Especial no Orçamento Vigente, Aprovado pela Lei Municipal Nº 8.158/2019, de 18/11/2019, e Alterações Posteriores, e dá 
outras providências.

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições que lhe são conferidas e com base na Lei Municipal Nº 8.353/2020, de 17 de 
junho de 2020,

DECRETA :
Art.1º Fica aberto crédito especial, no valor de R$ 341.000,00 (Trezentos e quarenta e um mil reais), para inclusão de dotações orçamen-
tárias no Orçamento vigente da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo (Semplu), a saber:
33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
33.002 - TRÂNSITO E TRANSPORTE
33.002.15.453.0410.2264 - Manutenção do Transporte Público
3.3.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33.002 3.3.90 - Aplicações Diretas
0.3.00.0080 - SF - Recursos Próprios - PMJS R$ 340.000,00
4.4.00 - INVESTIMENTOS
33.002 4.4.90 - Aplicações Diretas
0.3.00.0080 - SF - Recursos Próprios - PMJS R$ 1.000,00
TOTAL R$ 341.000,00

Art.2º As despesas decorrentes da execução do presente Decreto correm por conta do "Superavit Financeiro" apurado no Balanço Patri-
monial pela diferença positiva entre o Ativo e o Passivo do exercício de 2019, do Município de Jaraguá do Sul, proveniente de recursos 
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ordinários, no valor de R$ 341.000,00 (Trezentos e quarenta e um mil reais).
Art.3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Jaraguá do Sul, 17 de junho de 2020.
ANTÍDIO ALEIXO LUNELLI
Prefeito

DECRETO Nº 13.983/2020
Publicação Nº 2527356

D E C R E T O Nº 13.983/2020
Regulamenta a Lei Municipal Nº 8.354/2020, de 17 de Junho de 2020, que Institui o Regime Emergencial de Operação e Custeio do Serviço 
Público do Transporte Coletivo de Passageiros do Município para o Enfrentamento Econômico e Social da Emergência em Saúde Pública 
Decorrente da Pandemia da COVID-19.

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos XI e XII, do artigo 71, da Lei Orgânica do 
Município; e

CONSIDERANDO o surto de COVID-19, declarado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que resultou na edição da Lei Federal Nº 
13.979/2020, de 06/02/2020, no Decreto Legislativo Nº 06/2020, de 20/03/2020, declarando situação de calamidade pública no território 
brasileiro;

CONSIDERANDO que, no artigo 6º, a Constituição Federal estabelece o direito ao “transporte” na categoria de direito social, ao lado dos 
direitos a educação, a saúde, a alimentação, ao trabalho, a moradia, ao lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade 
e à infância, e a assistência aos desamparados;

CONSIDERANDO que o Estado de Santa Catarina editou diversos atos sobre a pandemia, havendo ênfase nos Decretos Nºs 509/2020, 
515/2020, 525/2020, 562/2020 e 630/2020;
CONSIDERANDO que o Município de Jaraguá do Sul, também visando regulamentar a matéria envolvida com a pandemia, editou, dentre 
outros, os Decretos Municipais Nºs 13.709/2020, 13.715/2020, 13.723/2020 e 13.729/2020;

CONSIDERANDO a criação do Comitê Extraordinário COVID-19, regulado pela Portaria Municipal Nº 195/2020, integrado por membros da 
Administração Pública, profissionais da saúde, associações empresariais, Polícia Civil, Polícia Militar, OAB/SC e Ministério Público de Santa 
Catarina, para acompanhamento do cenário sanitário e proposição das ações para o enfrentamento da pandemia;

CONSIDERANDO que a Secretaria de Saúde do Município e o referido Comitê Extraordinário COVID-19 fazem o acompanhamento periódico 
e frequente da evolução do contágio, do funcionamento das estruturas de saúde, assim como da variação de indicadores sociais, de segu-
rança e econômicos;

CONSIDERANDO as medidas mais restritivas impostas pelo Município, notadamente o uso de máscaras em estabelecimentos e logradouros 
públicos, além da orientação para a manutenção do distanciamento social e adoção de outras medidas necessárias a impedir a propagação 
da COVID-19;

CONSIDERANDO que a retomada das atividades econômicas e da busca das pessoas para atender e suprir suas necessidades de desloca-
mento para a realização das atividades cotidianas têm gerado dificuldade de locomoção em decorrência da suspensão do Serviço Público de 
Transporte Coletivo de Passageiros no Município de Jaraguá do Sul;
CONSIDERANDO o teor da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI Nº 6.341/2020, assentando que cada ente 
federado (Estados e Municípios) “… poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais”, personalizando as 
regras de proteção sanitária e econômica para melhor atender às necessidades locais;

DECRETA :

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art.1º Em virtude do “Plano de Logística Humanitária” e da sanção da Lei Municipal Nº 8.354/2020, de 17/06/2020, fica estabelecido, a 
partir deste Decreto, o Regime Emergencial de Operação do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros no Município de Jara-
guá do Sul, de forma a viabilizar a retomada dos serviços, compatível com o quantitativo efetivo da demanda a ser transportada com a 
quantidade de veículos necessários para evitar aglomerações no interior dos ônibus e no terminal central, sobretudo nos horários de pico, 
preservando a saúde dos usuários e operadores, através de ações de segurança sanitária e de distanciamento social recomendadas pelos 
órgãos e entidades de saúde.
Art.2º Com a efetiva retomada da prestação do serviço, a Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, por intermédio da Diretoria 
de Trânsito e Transporte, com amparo da Agência Intermunicipal de Regulação do Médio Vale do Itajaí (AGIR) e da Secretaria Municipal da 
Transparência e Integridade Pública, deverá reavaliar o “Plano de Logística Humanitária” e encaminhar suas ponderações para o Gabinete 
do Prefeito para posterior deliberação.

CAPÍTULO II
DAS MEDIDAS DE NATUREZA OPERACIONAL
Art.3º O serviço de transporte coletivo de passageiros, estabelecido em Regime Emergencial de Operação, será priorizado para o atendimento 
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de usuários em deslocamento ao trabalho e estabelecimentos de saúde.

Art.4º A operação do serviço deverá atender ao “Plano de Logística Humanitária”, onde constam a programação e o plano operacional do 
serviço, estabelecendo a quilometragem programada, horários, itinerários, números de veículos e o número de motoristas necessários para 
sua operacionalização, dentre outras providências necessárias para seu pleno funcionamento.

Art.5º A Diretoria de Trânsito e Transporte, da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, realizará:

I - o controle da quilometragem, por intermédio de formulário específico;
II - o acompanhamento da demanda por viagem, via Sistema de Bilhetagem Eletrônica;
III - a fiscalização dos hodômetros e das catracas dentro dos veículos.
§1º Para fins do inciso I, do caput deste artigo, a prestadora do serviço deverá fornecer, semanalmente, a totalidade dos formulários por 
viagem à Diretoria de Trânsito e Transporte.
§2º O formulário referido no §1º, deste artigo, deverá conter as informações abaixo elencadas, sob pena de não ser computada a quilo-
metragem realizada:

a) identificação da frota;

b) identificação do motorista;

c) identificação da viagem por sentido (centro-bairro; bairro-centro e deslocamento);
d) a escala, com a discriminação do horário de início e fim;

e) informação da catraca, contendo dados de início e fim;

f) a quilometragem realizada, contendo dados de início e fim.

§3º O acompanhamento das demandas por viagem será realizado de forma online pela Diretoria de Trânsito e Transporte, através do Sis-
tema de Bilhetagem Eletrônica (SAE), considerando, entretanto, que estas informações necessitam de um tempo de consolidação média de 
48 (quarenta e oito) horas.

Art.6º Com base nas informações contidas neste Capítulo, caberá, também, à prestadora do serviço de transporte coletivo, propor eventuais 
alterações à Diretoria de Trânsito e Transporte, via TCA, de tal forma a garantir a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do “Plano 
de Logística Humanitária”.

CAPÍTULO III
DAS MEDIDAS DE NATUREZA ECONÔMICO-FINANCEIRA
Art.7º A partir da vigência do presente Decreto, a remuneração da empresa operadora do serviço de transporte coletivo será contabilizada 
pelo seu custo diário do serviço prestado, considerando a quilometragem efetivamente realizada, cujo custeio será compensado pela receita 
tarifária arrecadada.

§1º Farão parte dos itens a serem considerados para o estabelecimento do custo diário de operação por quilômetro:

a) custos variáveis dependentes da quilometragem realizada, tais como combustível, lubrificantes, rodagem, peças e acessórios;

b) custos de pessoal de operação, administrativo e encargos sociais;
c) tributos.

§2º Os componentes tarifários não mencionados no parágrafo anterior não serão remunerados.

Art.8º O ingresso do usuário nos veículos de transporte coletivo se dará mediante o pagamento da passagem via cartão magnético.

§1º O usuário que ainda não dispõe do cartão magnético poderá adquiri-lo, gratuitamente, no “Posto de Vendas” da empresa, localizado na 
Rua Cabo Harry Hadlich, Nº 50, Centro, no horário das 8h00min às 18h00min.

§2º A expedição da segunda via do cartão magnético de forma gratuita deverá ser requerida até 30 (trinta) dias da data de publicação 
deste Decreto.

§3º Transcorrido o prazo referido no §2º, deste artigo, a prestadora de transporte coletivo aplicará o disposto no artigo 26, do Decreto 
Municipal Nº 6.703/2009, de 18/06/2009, e alterações, que dispõem sobre a regulamentação do sistema de transporte coletivo urbano 
integrado e dá outras providências.

§4º A recarga dos créditos do cartão magnético poderá se dar tanto no posto de vendas referido no §1º acima, quanto no guichê do Ter-
minal Urbano, no horário das 7h00min às 20h00min.

§5º A atualização de cadastro do usuário do sistema de transporte coletivo poderá se dar tanto no posto de vendas acima referido, quanto 
no guichê do Terminal Urbano.
Art.9º Fica suspensa a venda de passagens embarcadas, ou seja, no interior dos veículos.
Art.10. As autoridades sanitárias municipais poderão estabelecer medidas específicas que suspendam ou restrinjam o uso do serviço de 
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transporte coletivo pelas pessoas que, segundo o regramento estadual, estão elencadas no grupo de risco, quais sejam, aquelas com idade 
superior a 60 (sessenta) anos, hipertensos, diabéticos, gestantes e imunodeprimidos ou portadores de doenças crônicas, a fim de conter a 
contaminação e a propagação do Coronavírus em seus territórios.

Art.11. Não haverá reajuste tarifário no prazo de vigência do presente Decreto.

Art.12. Independente das medidas inicialmente estabelecidas neste Decreto, a prestadora do serviço de transporte coletivo deverá adotar 
todas as medidas necessárias com vistas a reduzir ao patamar mínimo de seus custos operacionais para a manutenção do equilíbrio econô-
mico-financeiro da operação do “Plano de Logística Humanitária”.
Art.13. A manutenção do serviço de transporte coletivo de passageiros estabelecida neste Decreto poderá ser revista ou suspensa a qual-
quer tempo, por orientação das autoridades sanitárias e/ou epidemiológicas, bem como pela questão econômico-financeira, caso seja 
constatado que a demanda está abaixo do mínimo necessário para manutenção do serviço.

Art.14. Todas as medidas sanitárias para a prevenção da propagação da pandemia deverão ser tomadas para o regular funcionamento do 
Terminal Urbano.
Art.15. As medidas previstas neste Decreto vigorarão pelo prazo de 30 (trinta) dias após a sua publicação.

Art.16. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Jaraguá do Sul, 17 de junho de 2020.
ANTÍDIO ALEIXO LUNELLI
Prefeito

E D I T A L TOMADA DE PREÇOS Nº 72/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TIPO: MENOR PREÇO 
GLOBAL

Publicação Nº 2527350

E D I T A L
TOMADA DE PREÇOS Nº 72/2020
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TIPO: Menor Preço Global

CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

O Município de Jaraguá do Sul, através do Presidente da Comissão Especial de Licitações, comunica aos participantes da Tomada de Preços 
acima, que as 16:00 horas do dia 15/06/2020, encerrou o prazo, SEM apresentação de Recurso Administrativo. Desta forma, a Comissão 
Especial convoca as empresas participantes do certame, para abertura da Proposta Comercial, ficando marcada para o dia 19/06/2020 às 
10:00 horas, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos.

Jaraguá do Sul (SC), 17 de junho de 2020.
Tarcísio Demo Junior
Presidente da Comissão Especial de Licitações
Decreto 13.938/2020

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 99/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO TIPO: MENOR PREÇO POR 
ITEM COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO

Publicação Nº 2526892

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 99/2020
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
TIPO: menor preço por ITEM

COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO

O Município de Jaraguá do Sul, através do Secretário de Administração, torna público para conhecimento dos interessados na licitação aci-
ma, que está promovendo retificação no item 11.3 - local de entrega e no item 16.5 - contato para esclarecimentos. Sendo assim, e por força 
do § 4º do art. 21 da Lei Federal n.º 8.666/93, tendo em vista as retificações não modificar a formulação das propostas, esta Administração 
Pública comunica aos interessados que mantém a mesma data e horário para entrega dos envelopes, conforme segue:
DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 08:30 horas do dia 24 de junho de 2020, no Setor de Protocolo da Prefeitura 
Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt nº 1.111, bairro: Barra do Rio Molha, Jaraguá do Sul SC.
O CREDENCIAMENTO, disputa de preços e abertura dos envelopes serão as 09:00 horas do mesmo dia, na sala de reuniões da Gerência 
de Licitações e Contratos. O Edital versão II, contendo as retificações estará disponível no site aos interessados a partir do dia 18/06/2020.

Jaraguá do Sul (SC), 17 de junho de 2020.
ARGOS JOSE BURGARDT
Secretário de Administração
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EXTRATO DO CONTRATO 137/2020
Publicação Nº 2526090

EXTRATO DO CONTRATO 137/2020
Processo: Pregão nº 016/2020; Entidade: SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul; Contratada: Broccato 
Comércio de Uniformes Ltda.; Objeto: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO; Forma de Pagamen-
to: O SAMAE pagará a contratada o valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais); O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias após a 
certificação da nota fiscal. O prazo para certificação será de até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Nota Fiscal. Item orçamentário: 
As despesas resultantes deste Contrato correrão à conta da dotação orçamentária, consignada no orçamento do SAMAE de 2020, a saber:

Classif. Funcional Programática Projeto/Atividade Descrição da Natureza da 
Despesa

Dotação Orça-
mentária Recursos

25.001.17.122.0300.4401.3.3.90 Manutenção das Atividades Administrativas - Divisão Adminis-
trativa 3.3.90 - Aplicações Diretas 5 Próprios

25.003.17.512.1400.4406.3.3.90 Manutenção das Atividades Administrativas - Divisão Esgoto 3.3.90 - Aplicações Diretas 57 Próprios
25.002.17.512.1400.4406.3.3.90 Manutenção das Atividades Administrativas - Divisão Água 3.3.90 - Aplicações Diretas 35 Próprios
25.004.17.512.1401.4405.3.3.90 Manutenção das Atividades Administrativas - Resíduos Sólidos 3.3.90 - Aplicações Diretas 72 Próprios

Data da assinatura: 20/05/2020; Prazo de Fornecimento: Conforme necessidade do Samae, até 31/12/2020; Foro: Comarca de Jaraguá do 
Sul – SC; Signatários: Evania A. Duarte Liebl e Thiago Santin Lima..

Evania A. Duarte Liebl
Diretora Presidente - Samae

EXTRATO DO CONTRATO 155/2020
Publicação Nº 2526650

EXTRATO DO CONTRATO 155/2020

Processo: Pregão nº 047/2020; Entidade: SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul; Contratada: Lili Casa e 
Construção Eireli EPP; Objeto: AQUISIÇÃO DE PEDRA MIRACEMA, TIJOLO CERÂMICO E PORTA DE FERRO; Forma de Pagamento: O SAMAE 
pagará a contratada o valor de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais); O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias após a certificação 
da nota fiscal. O prazo para certificação será de até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Nota Fiscal. Item orçamentário: As despesas 
resultantes deste Contrato correrão à conta da dotação orçamentária, consignada no orçamento do SAMAE de 2020, a saber:
Classif. Funcional Progra-
mática Projeto/Atividade Descrição da Natureza da 

Despesa Dotação Orçamentária Recursos

25.002.17.122.0300.4402 Manutenção Patrimonial - 
Samae - Divisão Água 3.3.90 – Aplicações Diretas 22 Próprios

25.003.17.122.0300.4402 Manutenção patrimonial - 
Samae - Divisão Esgoto 3.3.90 – Aplicações Diretas 42 Próprios

Data da assinatura: 08/06/2020; Prazo de Fornecimento: Item 03 conforme necessidade do Samae, até 31/12/2020; Foro: Comarca de 
Jaraguá do Sul – SC; Signatários: Evania A. Duarte Liebl e Magaly Natalia Caregnato.

Evania A. Duarte Liebl
Diretora Presidente - Samae

EXTRATO DO CONTRATO 156/2020
Publicação Nº 2526651

EXTRATO DO CONTRATO 156/2020

Processo: Pregão nº 047/2020; Entidade: SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul; Contratada: Metalúr-
gica Decker Ltda. ME; Objeto: AQUISIÇÃO DE PEDRA MIRACEMA, TIJOLO CERÂMICO E PORTA DE FERRO; Forma de Pagamento: O SAMAE 
pagará a contratada o valor de R$ 15.560,00 (quinze mil, quinhentos e sessenta reais); O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias após a 
certificação da nota fiscal. O prazo para certificação será de até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Nota Fiscal. Item orçamentário: 
As despesas resultantes deste Contrato correrão à conta da dotação orçamentária, consignada no orçamento do SAMAE de 2020, a saber:
Classif. Funcional Progra-
mática Projeto/Atividade Descrição da Natureza da 

Despesa Dotação Orçamentária Recursos

25.003.17.512.1400.4.422 Ampliação de Redes Coleto-
ras e Estações de Recalque 4.4.90 - Aplicações Diretas 61 Próprios

Data da assinatura: 08/06/2020; Prazo de Fornecimento: Até 30 dias após Autorização de Fornecimento ; Foro: Comarca de Jaraguá do 
Sul – SC; Signatários: Evania A. Duarte Liebl e Valdemiro Decker.

Evania A. Duarte Liebl
Diretora Presidente - Samae
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EXTRATO DO CONTRATO 159/2020
Publicação Nº 2526653

EXTRATO DO CONTRATO 159/2020

Processo: Pregão nº 045/2020; Entidade: SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul; Contratada: Aquastar 
Indústria e Comércio Ltda.; Objeto: AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO MODULAR COMPACTA; Forma de Pagamento: O 
SAMAE pagará a contratada o valor de R$ 91.999,98 (noventa e um mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos); 
O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias após a certificação da nota fiscal. O prazo para certificação será de até 05 (cinco) dias úteis 
após o recebimento da Nota Fiscal. Item orçamentário: As despesas resultantes deste Contrato correrão à conta da dotação orçamentária, 
consignada no orçamento do SAMAE de 2020, a saber:
Classif. Funcional Progra-
mática Projeto/Atividade Descrição da Natureza da 

Despesa Dotação Orçamentária Recursos

25.003.17.512.1400.4422 Ampliação de redes coletoras 
e estações de recalque. 4.4.90 - Aplicações Diretas 61 Próprios

Data da assinatura: 08/06/2020; Prazo de Fornecimento: Até 30 dias após Autorização de Fornecimento ; Foro: Comarca de Jaraguá do 
Sul – SC; Signatários: Evania A. Duarte Liebl e José Donizete dos Santos.

Evania A. Duarte Liebl
Diretora Presidente - Samae

LEI Nº 8.352/2020
Publicação Nº 2527351

LEI Nº 8.352/2020
Aprova as Alterações do Anexo 1, do Plano Plurianual 2018/2021, Instituído pela Lei Municipal Nº 7.499/2017, de 17/11/2017, e Alterações 
Subsequentes.

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições que lhe são conferidas,
FAZ SABER a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art.1º Fica alterado, no Anexo 1, do Plano Plurianual 2018/2021, instituído pela Lei Municipal Nº 7.499/2017, de 17/11/2017, e alterações 
subsequentes, o valor total do Programa 410 - Trânsito Seguro, conforme descrito em anexo na presente Lei.

Art.2º Fica acrescida, ao Anexo 1, do Plano Plurianual 2018/2021, instituído pela Lei Municipal Nº 7.499/2017, de 17/11/2017, e alterações 
subsequentes, ação pertinente ao Programa 410 - Trânsito Seguro, conforme descrito em anexo na presente Lei.

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

Jaraguá do Sul, 17 de junho de 2020.
ANTÍDIO ALEIXO LUNELLI
Prefeito

LEI Nº 8.352/2020 - ANEXO
Publicação Nº 2527352

LEI MUNICIPAL Nº 8.352/2020

ANEXO DA LEI MUNICIPAL Nº 8.352/2020
Devido a problemas técnicos com a disponibilização de imagens e planilhas no Diário Oficial do Município, o anexo da Lei Municipal Nº 
8.352/2020 encontra-se disponível no link abaixo:
https://www.jaraguadosul.sc.gov.br/downloads.php?id=22992

LEI Nº 8.353/2020
Publicação Nº 2527353

LEI Nº 8.353/2020
Autoriza a Abertura e Reforço de Crédito Especial no Orçamento Vigente, Aprovado pela Lei Municipal Nº 8.158/2019, de 18/11/2019, e 
Alterações Posteriores, e dá outras providências.

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições que lhe são conferidas,
FAZ SABER a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art.1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial, mediante Decreto, no valor de R$ 341.000,00 (Trezen-
tos e quarenta e um mil reais), para inclusão de dotações orçamentárias no Orçamento vigente da Secretaria Municipal de Planejamento e 
Urbanismo (Semplu), a saber:

https://www.jaraguadosul.sc.gov.br/downloads.php?id=22992
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33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
33.002 - TRÂNSITO E TRANSPORTE
33.002.15.453.0410.2264 - Manutenção do Transporte Público
3.3.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33.002 3.3.90 - Aplicações Diretas
0.3.00.0080 - SF - Recursos Próprios - PMJS R$ 340.000,00
4.4.00 - INVESTIMENTOS
33.002 4.4.90 - Aplicações Diretas
0.3.00.0080 - SF - Recursos Próprios - PMJS R$ 1.000,00
TOTAL R$ 341.000,00

Art.2º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correm por conta do "Superavit Financeiro" apurado no Balanço Patrimonial 
pela diferença positiva entre o Ativo e o Passivo do exercício de 2019, do Município de Jaraguá do Sul, proveniente de recursos ordinários, 
no valor de R$ 341.000,00 (Trezentos e quarenta e um mil reais).
Art.3º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, mediante Decreto, crédito adicional destinado ao reforço do crédito especial de que trata a 
presente Lei, com base no artigo 5º, da Lei Municipal Nº 8.158/2019, de 18/11/2019.

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

Jaraguá do Sul, 17 de junho de 2020.
ANTÍDIO ALEIXO LUNELLI
Prefeito

LEI Nº 8.354/2020
Publicação Nº 2527354

LEI Nº 8.354/2020
Institui o Regime Emergencial de Operação e Custeio do Serviço Público do Transporte Coletivo de Passageiros do Município para o Enfren-
tamento Econômico e Social da Emergência em Saúde Pública Decorrente da Pandemia da COVID-19.

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições que lhe são conferidas,
FAZ SABER a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art.1º O Serviço Público do Transporte Coletivo de Passageiros do Município fica formalmente reconhecido como instrumento associado ao 
combate e à contenção da pandemia da COVID-19 e deverá atender com prioridade aos seguintes objetivos:
I - viabilizar a continuidade dos serviços, garantida pela Constituição Federal, em compatibilidade com a demanda existente;

II - preservar a saúde dos usuários, através do reforço de ações de higienização e do dimensionamento da operação em conformidade com 
as diretrizes de distanciamento social recomendadas pelos órgãos e entidades de saúde pública;

III - garantir o transporte de recursos humanos necessários ao adequado funcionamento de hospitais, farmácias, laboratórios, clínicas e 
outros estabelecimentos de saúde, públicos ou privados;

IV - minimizar os impactos financeiros negativos ao Sistema de Transporte, gerados pela suspensão do serviço pelos atos administrativos 
editados pelo Estado de Santa Catarina.

CAPÍTULO II
DO DIMENSIONAMENTO DA OPERAÇÃO
Art.2º A programação operacional especial dos serviços definida pela Diretoria de Trânsito e Transporte, da Secretaria Municipal de Planeja-
mento e Urbanismo do Município de Jaraguá do Sul, levará em consideração não apenas o quantitativo efetivo da demanda a ser transpor-
tada, mas também a quantidade de veículos necessários para evitar aglomerações no interior dos ônibus e no terminal central, sobretudo 
nos horários de pico.

Parágrafo único. A critério dos órgãos administrativos, poderão ser fiscalizados outros locais além dos previstos no caput deste artigo, a 
serem definidos em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde.

CAPÍTULO III
DAS MEDIDAS DE NATUREZA ECONÔMICO-FINANCEIRA
Art.3º A partir da vigência da presente Lei, diante à situação decretada de emergência em saúde, o Município fará o aporte da quantia de 
R$ 340.000,00 (Trezentos e quarenta mil reais), em parcela única.

Parágrafo único. O valor referido no caput será efetivamente compensado em virtude de eventual pedido de reequilíbrio, bem como na 
manutenção do valor da tarifa, ou, ainda, nas ações judiciais movidas pela prestadora do serviço no caso de condenação do erário.
Art.4º O regime definido neste Capítulo será aplicado pelo Poder Público e se dará com a autorização do início da operação pela empresa 
que executa o serviço público de transporte coletivo de passageiros.
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Parágrafo único. Para que a autorização se concretize, deverão ser apresentadas planilhas que demonstrem:
I - estoque mínimo de combustível;
II - manutenção de frota para início de operação;
III - lavação e higienização de frota para início da operação; e
IV - pulverização com bactericida e/ou sanitização de frota.

Art.5º A prestação de contas deverá se dar em até 60 (sessenta) dias após a efetivação do repasse do valor referido no artigo 3º desta Lei.

Art.6º Este Regime Emergencial do Serviço Público do Transporte Coletivo de Passageiros não desobriga a prestadora do serviço de trans-
porte coletivo de passageiros do cumprimento das obrigações legais, regulamentares e contratuais, mesmo que precariamente contratada.

Art.7º Independente dessas medidas, a prestadora dos serviços de transporte coletivo público municipal deverá adotar todos os meios 
admitidos em lei com vistas a reduzir ao patamar mínimo seus custos operacionais.

CAPÍTULO IV
DAS MEDIDAS DE HIGIENE NOS SERVIÇOS E DE PROTEÇÃO DOS OPERADORES
Art.8º A prestadora dos serviços de transporte coletivo deverá reforçar as ações de:
I - higienização de veículos e equipamentos públicos que estão ao seu encargo, de modo a minimizar o risco de contágio pelo novo Coro-
navírus;
II - proteção à saúde de seus colaboradores, adotando medidas de higiene e maior distanciamento em relação aos usuários dos serviços.

Parágrafo único. As medidas referidas neste artigo serão fiscalizadas pela Diretoria de Vigilância em Saúde, da Secretaria Municipal de Saú-
de, que aplicará, em caso de descumprimento, as sanções previstas na legislação municipal, especialmente aquelas da Lei Complementar 
Municipal Nº 97/2010, de 19/04/2010, e alterações, sem prejuízo da comunicação dos fatos aos órgãos sanitários e de proteção às relações 
de trabalho competentes.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art.9º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a promover as devidas adequações orçamentárias para o cumprimento do constante 
nesta Lei.
Art.10. O regulamento da presente Lei deverá ser editado pelo Poder Executivo Municipal com a urgência que o caso requer.
Art.11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Jaraguá do Sul, 17 de junho de 2020.
ANTÍDIO ALEIXO LUNELLI
Prefeito

ORDEM DE REINÍCIO – Nº 01/2020 CONTRATO Nº 123/2020
Publicação Nº 2526899

ORDEM DE REINÍCIO – nº 01/2020
Contrato nº 123/2020

Considerando o Decreto 13.733/2020 que revogava o artigo 1º, que suspendia os contratos e obras.
Determinamos por meio desta, a empresa TRILHA ENGENHARIA LTDA., o reinício dos serviços referentes a prestação de serviços de enge-
nharia, com fornecimento de materiais e mão de obra para a Construção da Ponte ligando a Rua Linda Hornburg Kretzfeld à SC-110, objeto 
da Concorrência nº 196/2019, e, formalizada pelo Contrato nº 123/2020, a partir da data do recebimento desta Ordem.

Jaraguá do Sul, 13 de abril de 2020.
Ivan Andreias Wolter
Engenheiro Civil - Fiscal Designado

Recebi em____/____/_____

TRILHA ENGENHARIA LTDA.
CNPJ 10.643.254/0001-81

OBS:- Será lavrada em 4 (quatro) vias: a) Fiscalização; b) Empreiteira ou Contratado; c) Licitações; d) Controladoria
- REINÍCIO DOS SERVIÇOS deverá ser também autorizado, expressamente pelo contratante.

RATIFICAÇÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR

Conforme justificativa do Engenheiro(a) Fiscal ratifico as informações constantes da presente Ordem de Paralisação, nos termos propostos.

Jaraguá do Sul, 13 de Abril de 2020.
OTONIEL DA SILVA
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos
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PORTARIA Nº 139/2020/SEMSA
Publicação Nº 2527343

PORTARIANº 139/2020/Semsa

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE de Jaraguá do Sul, no uso das atribuições que lhe foram conferidas, de acordo com o disposto na 
Lei Complementar Nº 102/2010 de 12 de novembro de 2010, e Processo Seletivo Nº 002/2019;

RESOLVE :
Art.1º ADMITIR MARRISSON POZZATTI PINHEIRO, para em Caráter Temporário atuar como Enfermeiro, a partir de 04 de junho de 2020 
até 30 de novembro de 2020, conforme quadro abaixo:
UNIDADE CARGA HORÁRIA
Unidade Básica de Saúde Oscar Oldenburg
(Jaraguá 99) 200 horas/mês

Art.2º O servidor poderá ser realocado, conforme necessidade da Secretaria Municipal de Saúde;

Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 04 de junho de 2020.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 10 de junho de 2020.
ALCEU GILMAR MORETTI
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 140/2020/SEMSA
Publicação Nº 2527344

PORTARIANº 140/2020/Semsa

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE de Jaraguá do Sul, no uso das atribuições que lhe foram conferidas, de acordo com o disposto na 
Lei Complementar Nº 102/2010 de 12 de novembro de 2010, e Processo Seletivo Nº 004/2018;

RESOLVE :
Art.1º ADMITIR ANTONIA MARIA SCARTON WEBER, para em Caráter Temporário atuar como Psicóloga, a partir de 08 de junho de 2020 
até 04 de dezembro de 2020, conforme quadro abaixo:
UNIDADE CARGA HORÁRIA
Centro de Atenção Psicossocial – CAPS II 200 horas/mês

Art.2º A servidora poderá ser realocada, conforme necessidade da Secretaria Municipal de Saúde;

Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 08 de junho de 2020.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 10 de junho de 2020.
ALCEU GILMAR MORETTI
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 141/2020/SEMSA
Publicação Nº 2527345

PORTARIA Nº 141/2020/SEMSA
Homologa o Protocolo de Priorização Ambulatorial de Consultas Especializadas, Exames, Procedimentos e/ou Terapias.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições legais; e

CONSIDERANDO a Política Nacional de Regulação instituída pela Portaria GM/MS nº 1.559, de 1º de agosto de 2008;

CONSIDERANDO o Decreto da Presidência da República nº 7.508 de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080 de 19 de se-
tembro de 1990, que dispõe sobre a organização do Sistema Único de Saúde – SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a 
articulação interfederativa, e dá outras providências;

CONSIDERANDO que os Protocolos de Regulação de Acesso são diretrizes para solicitar e usar, adequada e racionalmente, as tecnologias 
de apoio, diagnóstico e terapias especializadas, constituindo-se como instrumento de ordenação dos fluxos de encaminhamentos entre os 
níveis de complexidade assistenciais orientando os atos profissionais que fazem parte dos Protocolos Clínicos;

CONSIDERANDO a necessidade de padronizar as ações regulatórias no Município de Jaraguá do Sul, bem como disponibilizar atenção à 
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saúde de forma oportuna, ágil e adequada às necessidades dos usuários do SUS;

CONSIDERANDO a Portaria PMJS nº 324/2018 que designa os profissionais para compor a Comissão Permanente de Protocolos de Atenção 
à Saúde – CPPAS, da Secretaria Municipal de Saúde de Jaraguá do Sul;

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 001/2020/CPPAS de 01 de junho de 2020, da Comissão Permanente de Protocolos de Atenção à Saúde 
– CPPAS;

RESOLVE :
Art.1º HOMOLOGAR o Protocolo de Priorização Ambulatorial de Consultas Especializadas, Exames, Procedimentos e/ou Terapias.

Art.2º O prazo de vigência do supracitado protocolo será de dois anos, a partir da data de publicação.

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

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 12 de junho de 2020.
ALCEU GILMAR MORETTI
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 142/2020/SEMSA
Publicação Nº 2527346

PORTARIANº 142/2020/Semsa

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE de Jaraguá do Sul, no uso das atribuições que lhe foram conferidas;

RESOLVE :
Art.1º RETIFICAR o Art.3º da Portaria Nº 135/2020/Semsa de 25 de maio de 2020, da seguinte forma:

Onde se lê:
“(...)com efeitos a partir de 25 de maio de 2020”

Leia-se:
“(...)com efeitos a partir de 22 de maio de 2020”

Art.2º Revogadas as disposições em contrário, permanecendo inalteradas a demais situações, esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 12 de junho de 2020.
ALCEU GILMAR MORETTI
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 143/2020/SEMSA
Publicação Nº 2527347

PORTARIANº 143/2020/Semsa

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE de Jaraguá do Sul, no uso das atribuições que lhe foram conferidas;

RESOLVE :

Art.1º RETIFICAR a Portaria Nº 136/2020/Semsa de 01 de junho de 2020, da seguinte forma:

Onde se lê:
“(...)Processo Seletivo Nº 002/2019”

Leia-se:
“(...)Processo Seletivo Nº 004/2018”

Art.2º Revogadas as disposições em contrário, permanecendo inalteradas a demais situações, esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.
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Jaraguá do Sul, 12 de junho de 2020.
ALCEU GILMAR MORETTI
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 144/2020/SEMSA
Publicação Nº 2526535

PORTARIANº 144/2020/Semsa
Estabelece parâmetros mínimos de segurança sanitária para a circulação de ônibus, micro-ônibus, furgões e demais veículos destinados ao 
transporte coletivo de passageiros e de fretamento.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE de Jaraguá do Sul, no uso de suas atribuições legais; e

CONSIDERANDO o disposto da Lei Federal no. 6.259/1975, segundo a qual a autoridade sanitária é obrigada a adotar, prontamente, as 
medidas indicadas para o controle de doença transmissível, no que concerne a indivíduos, grupos populacionais e ambiente (art.12), bem 
como que, em tais situações, as pessoas físicas e as entidades públicas ou privadas ficam sujeitas ao controle determinado pela autoridade 
sanitária (art.13);

CONSIDERANDO a Lei Estadual 17.950 de 03/06/2020 que reconhece o transporte coletivo urbano municipal e intermunicipal de passa-
geiros como essenciais a população;

CONSIDERANDO o disposto da Portaria SIE 321/2020 de 03/06/2020, o Decreto Estadual 630 de 01/06/2020, o Decreto Estadual 562 de 
17/04/2020;

CONSIDERANDO que compete ao município regulamentar o retorno da atividade do transporte coletivo de passageiros;

CONSIDERANDO que compete ao secretário Municipal da Saúde coordenar e ordenar as ações e serviços de vigilância, investigação e con-
trole de riscos e danos à saúde;

CONSIDERANDO a necessidade de estipular as regras que deverão ser obedecidas pelas empresas que operam na atividade de transporte 
coletivo de passageiros a fim de assegurar que o transporte de passageiros ocorra de acordo com as normas sanitárias;

RESOLVE :
Art.1º A circulação de ônibus, micro-ônibus, furgões e demais veículos destinados ao transporte coletivo de passageiros e de fretamento 
apenas será autorizada mediante o cumprimento dos parâmetros mínimos de segurança sanitária estabelecidas por esta Portaria.

Art.2º A circulação de ônibus, micro-ônibus, furgões e demais veículos destinados ao transporte coletivo de passageiros e de fretamento 
ficará condicionada ao cumprimento dos seguintes requisitos:

I. Controlar a lotação máxima limitada à capacidade de passageiros sentados;
II. Priorizar a comercialização de bilhetes de passagem por internet ou meios digitais, a venda de passagens embarcadas deverá ser evitada;
III. Priorizar a utilização de veículos que permitam circular com os basculantes e as janelas abertas;
IV. Circular com os basculantes e janelas abertas, exceto quando não for possível, devendo o veículo dispor de ar condicionado com reno-
vação de ar e filtro. Realizar a limpeza e troca dos filtros conforme recomendações técnicas;
V. Exigir a utilização de máscaras por todos os passageiros, motoristas e trabalhadores durante todo o percurso e nos pontos de ônibus, 
observadas as normas estabelecidas pelo órgão de saúde ou vigilância sanitária competentes, seguindo as orientações de uso conforme já 
descritas na Portaria SES n° 224, de 03 de abril de 2020;
VI. Disponibilizar álcool 70% para higienização das mãos, no interior do veículo, na entrada do veículo, e nos guichês de atendimento ao 
público;
VII. Garantir a disponibilização de sabão líquido e álcool 70% nos banheiros dos ônibus, quando existir;
VIII. Demarcar distância de segurança de no mínimo 1,5 (um metro e meio) nos terminais de embarque e desembarque ou locais destinados 
para fila, evitando a aglomeração de pessoas;
IX. Disponibilizar nos locais de embarque e desembarque um profissional, vinculado a empresa de transporte, que faça cumprir as exigên-
cias de distanciamento social, uso do álcool 70% ao entrar no veículo, o uso de máscara;
X. Adequar e monitorar diariamente a operação de transporte para evitar a aglomeração de pessoas, disponibilizando se necessário a quan-
tidade de frota e incrementando horários extras de linhas que estejam em operação;
XI. Adotar procedimentos e operações de controle sanitário, após cada turno de trabalho, para limpeza e desinfecção dos veículos utilizados 
na prestação de serviço;
XII. Ao término de cada viagem, higienizar com álcool 70% ou produtos sanitizantes de efeito similar, as áreas que possuam maior contato 
do usuário, tais como, os apoios de braço, as maçanetas, os pegadores, corrimão, e as catracas;
XIII. Manter campanha de orientação e informação nos terminais e na frota sobre medidas de prevenção ao COVID-19;
XIV. Afixar no veículo em pontos estratégicos, um encarte com as orientações aos passageiros sobre etiqueta da tosse, uso da máscara, 
higienização das mãos e distanciamento social;
XV. Realizar a desinfecção completa do ônibus a cada 04 (quatro) horas de operação;

Art.3º Nos terminais urbanos e rodoviário do Município de Jaraguá do Sul, as seguintes medidas preventivas devem ser adotadas:

I. Determinar a todas as pessoas, os passageiros, motoristas e trabalhadores durante a permanência no terminal urbano e rodoviário, 
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durante todo o expediente, o uso de máscara de tecido, observadas as normas estabelecidas pelo órgão de saúde ou vigilância sanitária 
competente, seguindo as orientações de uso conforme já descritas na Portaria SES n° 224, de 03 de abril de 2020;
II. O uso de “face shield” é opcional como complementar a máscara de tecido;
III. Disponibilizar álcool 70% para higienização das mãos, nos guichês de atendimento ao público, na entrada do terminal urbano e nas 
áreas de trabalho;
IV. Higienizar os guichês de atendimento e, após cada cliente atendido, determinar para que os atendentes efetuem a higienização das mãos 
e dos equipamentos de uso compartilhado, como as máquinas para pagamento com cartões;
V. Demarcar distância de segurança de no mínimo 1,5 (um metro e meio) nos terminais de embarque e desembarque ou locais destinados 
para fila, evitando a aglomeração de pessoas;
VI. Acompanhar os guichês de atendimento de responsabilidade da transportadora, garantindo que haja a higienização das mãos dos cola-
boradores antes e após cada procedimento de cobrança ou atendimento
VII. Priorizar para que os serviços no terminal sejam pagos por meio digital;
VIII. Providenciar cartazes informativos dos cuidados, que devem ser afixados em todos os ambientes de operação de transporte, sobre 
higienização das mãos, uso do álcool 70%, uso de máscaras, distanciamento entre as pessoas, limpeza de superfícies, ventilação e limpeza 
dos ambientes, cuidados em prevenção a COVID-19;
IX. Controlar o acesso das pessoas aos terminais, permitindo o acesso somente das pessoas que utilizarão a utilizar o transporte;
X. Nos locais de atendimento ao público nos terminais, demarcar e orientar os usuários a manter uma distância mínima de 1,50 (um metro e 
50 centímetros) das demais pessoas. Esta orientação também deve estar disponível nos pontos de ônibus, demarcação no chão e assentos 
nos terminais rodoviários;
XI. Aplicar as orientações do Guia Sanitário de Veículos Terrestres nº 18/2019 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, que 
descreve medidas e ações para limpeza e desinfecção dos veículos, em especial aquelas sobre o controle de qualidade dos ambientes cli-
matizados e controle de vetores, bem como dos requisitos a serem seguidos pelas empresas de transporte em resposta a eventos de saúde 
pública ocorridos a bordo dos veículos e sua notificação a autoridade de saúde brasileira;
XII. Realizar a desinfecção completa do terminal no fim de cada dia de operação, com produtos aprovados pela ANVISA;
XIII. Permitir a entrada apenas do passageiro no terminal rodoviário, sendo proibida a entrada de acompanhantes;
XIV. Nos casos dos Terminais Rodoviários, aferir a temperatura dos passageiros ao ingressar no terminal rodoviário ficando vedada o em-
barque daqueles que registrarem temperatura superior a 37,8°C.
XV. Devem ser disponibilizados água, sabonete líquido e papel toalha nos banheiros para higienização das mãos.

Art.5º Orienta-se que as pessoas acima de 60 anos, e as que estão no grupo de risco, evitem utilizar o transporte coletivo urbano e rodo-
viário;

Art.6° No caso de descumprimento das regras de conduta sanitária, por parte dos usuários do transporte coletivo municipal, a empresa 
poderá notificar a Vigilância Sanitária ou solicitar a presença da polícia militar através do 190, para abordagem ao usuário.

Art.7° Cabe aos órgãos de fiscalização promoverem ações e operações que garantam o cumprimento das medidas sanitárias de controle.

Art.8° A retomada do transporte coletivo urbano, no município de Jaraguá do Sul ocorrerá a partir da segunda quinzena do mês de junho de 
2020, em data a ser definida pelo chefe do Poder Executivo Municipal, observadas o regramento desta portaria, a qual poderá ser revisada 
em decorrências dos dados epidemiológicos.

Art.9° O descumprimento das exigências desta Portaria será considerado como Infrações Graves, para definição de penalidade no processo 
administrativo, com a expedição de auto de infração pela autoridade de saúde municipal.

Art.10 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 15 de junho de 2020.
ALCEU GILMAR MORETTI
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 145/2020/SEMSA
Publicação Nº 2527348

PORTARIANº 145/2020/Semsa

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE de Jaraguá do Sul, no uso das atribuições que lhe foram conferidas, de acordo com o disposto na 
Lei Complementar Nº 102/2010 de 12 de novembro de 2010, e Processo Seletivo nº 001/2018; e

CONSIDERANDO a Portaria Nº 076/2018/Semsa de 26 de junho de 2018;
CONSIDERANDO a Portaria Nº 155/2018/Semsa de 10 de dezembro de 2018;
CONSIDERANDO a Portaria Nº 087/2019/Semsa de 05 de junho de 2019;
CONSIDERANDO a Portaria Nº 216/2019/Semsa de 22 de novembro de 2019;

RESOLVE :
Art.1º DISPENSAR A PEDIDO, nos termos do Artigo 10 inciso II, da Lei Complementar nº 102/2010 de 12 de novembro de 2010, PATRICIA 
MARIA MARCON DOS SANTOS, admitida em Caráter Temporário para atuar como Enfermeira, a partir de 25/05/2020.
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Art.2º Em consequência, ficam revogadas as Portarias Nº 076/2018/Semsa, 155/2018/Semsa, 087/2019/Semsa e 216/2019/Semsa.

Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 25 de maio de 2020.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 15 de junho de 2020.
ALCEU GILMAR MORETTI
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 146/2020/SEMSA
Publicação Nº 2527349

PORTARIANº 146/2020/Semsa

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE de Jaraguá do Sul, no uso das atribuições que lhe foram conferidas, de acordo com o disposto na 
Lei Complementar Nº 102/2010 de 12 de novembro de 2010, e Processo Seletivo nº 002/2017; e

CONSIDERANDO a Portaria Nº 119/2018/Semsa de 17 de setembro de 2018;
CONSIDERANDO a Portaria Nº 046/2019/Semsa de 14 de março de 2019;
CONSIDERANDO a Portaria Nº 150/2019/Semsa de 05 de setembro de 2019;
CONSIDERANDO a Portaria Nº 048/2020/Semsa de 24 de fevereiro de 2020;

RESOLVE :
Art.1º DISPENSAR A PEDIDO, nos termos do Artigo 10 inciso II, da Lei Complementar nº 102/2010 de 12 de novembro de 2010, ILKA BE-
NEDET LINEBURGER, admitida em Caráter Temporário para atuar como Médica Especialista, a partir de 18/05/2020.

Art.2º Em consequência, ficam revogadas as Portarias Nº 119/2018/Semsa, 046/2019/Semsa, 150/2019/Semsa e 048/2020/Semsa.

Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 18 de maio de 2020.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 15 de junho de 2020.
ALCEU GILMAR MORETTI
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 167/2020/SEMTIP
Publicação Nº 2526514

 PORTARIANº 167/2020/Semtip

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE PÚBLICA, no uso de suas atribuições e com fundamento no Decreto Mu-
nicipal Nº 11.256/2017 e 11.401/2017; e

CONSIDERANDO o Ofício nº 246/2020/Semtip, de 09/06/2020, referente Recondução de Processos;

CONSIDERANDO o Ofício nº 103/2020/1ªCPAD que encaminha o Processo Administrativo nº 023/2019 para a recondução dos trabalhos;

CONSIDERANDO o art. 5º do Decreto 12.302/2018 de 06/09/2018;

RESOLVE:

Art.1º RECONDUZIR os trabalhos concernentes ao Processo Administrativo Disciplinar Nº 023/2019, instaurado pela Portaria Nº 631/2019, 
de 12/07/2019 à Quarta Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 16/06/2020.

Jaraguá do Sul, 16 de junho de 2020.

VANESSA SCHWIRKOWSKY
Secretária Municipal da Transparência e Integridade Pública
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PORTARIA Nº 168/2020/SEMTIP
Publicação Nº 2526515

 PORTARIANº 168/2020/Semtip

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE PÚBLICA, no uso de suas atribuições e com fundamento no Decreto Mu-
nicipal Nº 11.256/2017 e 11.401/2017; e

CONSIDERANDO o Ofício nº 246/2020/Semtip, de 09/06/2020, referente Recondução de Processos;
CONSIDERANDO o Ofício nº 104/2020/1ªCPAD que encaminha o Processo Administrativo nº 027/2019 para a recondução dos trabalhos;
CONSIDERANDO o art. 5º do Decreto 12.302/2018 de 06/09/2018;

RESOLVE:
Art.1º RECONDUZIR os trabalhos concernentes ao Processo Administrativo Disciplinar Nº 027/2019, instaurado pela Portaria Nº 656/2019, 
de 24/07/2019 à Quarta Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 16/06/2020.

Jaraguá do Sul, 16 de junho de 2020.
VANESSA SCHWIRKOWSKY
Secretária Municipal da Transparência e Integridade Pública

PORTARIA Nº 169/2020/SEMTIP
Publicação Nº 2526516

 PORTARIANº 169/2020/Semtip

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE PÚBLICA, no uso de suas atribuições e com fundamento no Decreto Mu-
nicipal Nº 11.256/2017 e 11.401/2017; e

CONSIDERANDO o Ofício nº 246/2020/Semtip, de 09/06/2020, referente Recondução de Processos;
CONSIDERANDO o Ofício nº 105/2020/1ªCPAD que encaminha o Processo Administrativo nº 032/2019 para a recondução dos trabalhos;
CONSIDERANDO o art. 5º do Decreto 12.302/2018 de 06/09/2018;

RESOLVE:
Art.1º RECONDUZIR os trabalhos concernentes ao Processo Administrativo Disciplinar Nº 032/2019, instaurado pela Portaria Nº 738/2019, 
de 20/08/2019 à Quarta Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 16/06/2020.

Jaraguá do Sul, 16 de junho de 2020.
VANESSA SCHWIRKOWSKY
Secretária Municipal da Transparência e Integridade Pública

PORTARIA Nº 170/2020/SEMTIP
Publicação Nº 2526517

 PORTARIANº 170/2020/Semtip

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE PÚBLICA, no uso de suas atribuições e com fundamento no Decreto Mu-
nicipal Nº 11.256/2017 e 11.401/2017; e

CONSIDERANDO o teor do Ofício Nº 102/2020/1ª CPAD, de 15/06/2020, da Primeira Comissão de Processo Administrativo Disciplinar;
CONSIDERANDO o Título V, da Lei Complementar Municipal Nº 154/2014, de 03/11/2014, alterada pela Lei Complementar Municipal Nº 
169/2015, de 20/10/2015;

RESOLVE:
Art.1º PRORROGAR, a partir de 16/06/2020, por mais 30 (trinta) dias, o prazo para conclusão dos trabalhos da Primeira Comissão Perma-
nente de Processo Administrativo Disciplinar, concernentes ao Processo Administrativo Disciplinar Nº 024/2018, instaurado pela Portaria Nº 
390/2018, de 25/05/18.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 16/06/2020.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Jaraguá do Sul, 16 de junho de 2020.
VANESSA SCHWIRKOWSKY
Secretária Municipal da Transparência e Integridade Pública
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PORTARIA Nº 171/2020/SEMTIP
Publicação Nº 2526518

 PORTARIANº 171/2020/Semtip

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE PÚBLICA, no uso de suas atribuições e com fundamento no Decreto Mu-
nicipal Nº 11.256/2017 e 11.401/2017; e

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 100/2020/1ª CPAD, de 10/06/2020, da Primeira Comissão de Processo Administrativo Disciplinar;

CONSIDERANDO o Título V, da Lei Complementar Municipal Nº 154/2014, de 03/11/2014, alterada pela Lei Complementar Municipal Nº 
169/2015, de 20/10/2015;

RESOLVE:
Art.1º PRORROGAR, a partir de 11/06/2020, por mais 30 (trinta) dias, o prazo para conclusão dos trabalhos da Primeira Comissão Perma-
nente de Processo Administrativo Disciplinar, concernentes ao Processo Administrativo Disciplinar Nº 036/2019, instaurado pela Portaria Nº 
899/2019, de 11/10/19.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 11/06/2020.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 16 de junho de 2020.
VANESSA SCHWIRKOWSKY
Secretária Municipal da Transparência e Integridade Pública

PORTARIA Nº 172/2020/SEMTIP
Publicação Nº 2526520

 PORTARIANº 172/2020/Semtip

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE PÚBLICA, no uso de suas atribuições e com fundamento no Decreto Mu-
nicipal Nº 11.256/2017 e 11.401/2017; e

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 101/2020/1ª CPAD, de 10/06/2020, da Primeira Comissão de Processo Administrativo Disciplinar;

CONSIDERANDO o Título V, da Lei Complementar Municipal Nº 154/2014, de 03/11/2014, alterada pela Lei Complementar Municipal Nº 
169/2015, de 20/10/2015;

RESOLVE:
Art.1º PRORROGAR, a partir de 11/06/2020, por mais 30 (trinta) dias, o prazo para conclusão dos trabalhos da Primeira Comissão Perma-
nente de Processo Administrativo Disciplinar, concernentes ao Processo Administrativo Disciplinar Nº 038/2019, instaurado pela Portaria Nº 
903/2019, de 11/10/19.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 11/06/2020.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 16 de junho de 2020.
VANESSA SCHWIRKOWSKY
Secretária Municipal da Transparência e Integridade Pública

PORTARIA Nº 379/2020
Publicação Nº 2526827

PORTARIANº 379/2020

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso de suas atribuições,

RESOLVE :
Art.1º RETIFICAR o artigo 1º, da Portaria Nº 368/2020, de 10/06/2020, na seguinte forma:

“Art.1º EXONERAR, a partir de 15/06/2020, DINALBERTO DE LUCCA MOREIRA do cargo de provimento em comissão de CHEFE ADMINIS-
TRATIVO, da Gerência Administrativa e Financeira, da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, do Poder Executivo do Município.”

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 15/06/2020.
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REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Jaraguá do Sul, 16 de junho de 2020.
ANTÍDIO ALEIXO LUNELLI
Prefeito

PORTARIA Nº 380/2020
Publicação Nº 2526829

PORTARIANº 380/2020

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso de suas atribuições,

RESOLVE :
Art.1º RETIFICAR o artigo 1º, da Portaria Nº 370/2020, de 10/06/2020, na seguinte forma:

“Art.1º NOMEAR, a partir de 17/06/2020, DINALBERTO DE LUCCA MOREIRA para exercer o cargo de provimento em comissão de GERENTE 
ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, do Poder Executivo do Município.”

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 17/06/2020.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Jaraguá do Sul, 16 de junho de 2020.
ANTÍDIO ALEIXO LUNELLI
Prefeito

PORTARIA Nº 381/2020
Publicação Nº 2526830

PORTARIANº 381/2020

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições que lhe são conferidas, e nos termos do artigo 22, da Lei Complementar Municipal 
Nº 154/2014, de 03/11/2014, alterada pelas Leis Complementares Municipais Nºs 169/2015, de 20/10/2015, 211/2017, de 20/12/2017, 
217/2018, de 20/09/2018, 236/2019, de 16/09/2019, e 238/2019, de 10/10/2019, e do parágrafo único, do artigo 48, da Lei Complementar 
Municipal Nº 240/2019, de 31/10/2019, alterada pelas Leis Complementares Municipais Nºs 252/2020, de 04/03/2020, e 253/2020, de 
06/03/2020; e

CONSIDERANDO que a lotação dos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo, no âmbito da Administração Direta e Indireta, 
será determinada, observada a necessidade de pessoal e a qualificação, por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal;

CONSIDERANDO o teor do Ofício Nº 123/2020/Semad/DGP, de 16/06/2020, da Diretoria de Gestão de Pessoas;

RESOLVE :
Art.1º DESIGNAR, a partir de 1º/06/2020, a servidora pública municipal JOSEMERI DE SOUSA COELHO, matrícula 8185, ocupante do car-
go efetivo de Oficial Administrativo, lotada na Secretaria Municipal da Transparência e Integridade Pública, para exercer suas funções na 
Secretaria Municipal da Administração.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º/06/2020, revogada a Portaria Nº 063/2020, de 
14/02/2020.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Jaraguá do Sul, 17 de junho de 2020.
ANTÍDIO ALEIXO LUNELLI
Prefeito

PORTARIA Nº 382/2020
Publicação Nº 2526831

PORTARIANº 382/2020

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso de suas atribuições; e
CONSIDERANDO o teor do Ofício Nº 124/2020/Semad/DGP, de 17/06/2020, da Diretoria de Gestão de Pessoas;

RESOLVE :
Art.1º REVOGAR, a partir de 1º/07/2020, a Portaria Nº 010/2019, de 23/01/2019, que concedeu licença, sem remuneração, à servidora 
pública municipal DANIELE MARQUES DA SILVA, matrícula 10218, lotada na Secretaria Municipal da Fazenda.
Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º/07/2020.
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REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 17 de junho de 2020.
ANTÍDIO ALEIXO LUNELLI
Prefeito

PORTARIA SAMAEJSU Nº 334/2020
Publicação Nº 2526521

PORTARIA SAMAEJSU Nº 334/2020
Designa Comissão Organizadora e Julgadora de Concurso de História em Quadrinho do Proeva

A DIRETORA PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE JARAGUÁ DO SUL (SC), no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela Lei Complementar Municipal n° 220 de 21 de novembro de 2018;

CONSIDERANDO o teor do Memorando 718/2020/Samae de 8 de junho de 2020;

CONSIDERANDO o PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA ÁGUA - PROEVA, instituído no Serviço Autônomo Municipal de Água e 
Esgoto – Samae pela Lei Municipal nº 7.612/2018 e Regulamentado pelo Decreto nº 12.095/2018;

CONSIDERANDO o Concurso de História em Quadrinho do Proeva com o tema “A importância da mata ciliar para a preservação dos rios” a 
ser realizado pelo Samae;

RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR, os servidores públicos Alessandra Stinghen, matrícula 565, Claudia Regina Borba Besen, matrícula 554 e Déborah Melo 
Alflen, matrícula 697, para comporem a COMISSÃO ESPECIAL ORGANIZADORA do CONCURSO DE HISTÓRIA EM QUADRINHO para os 
alunos do PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA ÁGUA - PROEVA, instituído no Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – 
Samae.

Art. 2º DESIGNAR, os servidores públicos Christian Raboch Lempk (lotado na FUJAMA), Luan Ariel Freisleben matrícula 674 e Rogério Luiz 
Tallini, matrícula 764, para comporem a COMISSÃO ESPECIAL JULGADORA do CONCURSO DE HISTÓRIA EM QUADRINHO para os alunos 
do PROGRAMA DE EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA ÁGUA - PROEVA, instituído no Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – Samae.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 9 de junho de 2020.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 9 de junho de 2020.
EVÂNIA APARECIDA DUARTE LIEBL
Diretora Presidente

PORTARIA SAMAEJSU Nº 335/2020
Publicação Nº 2526523

PORTARIA SAMAEJSU Nº 335/2020
Concede Gozo de Férias

A DIRETORA PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SAMAE DO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL (SC), 
no uso das atribuições que lhe são conferidas e com fundamento na Lei Complementar Nº. 154/2014 de 03 de novembro de 2014, e;

CONSIDERANDO o Artigo 90 F, inciso X da Lei Orgânica do Município de Jaraguá do Sul;
CONSIDERANDO os termos dos requerimentos dos servidores para concessão de Férias dos períodos aquisitivos abaixo relacionados;

RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER Férias aos servidores públicos municipais do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE de Jaraguá do Sul, 
na seguinte forma:

SERVIDOR, CARGO e LOTAÇÃO. Matrí-
cula

Período Aquisitivo de 
Férias

Período de Férias a 
Serem Gozadas

Número de Dias de Fé-
rias a Serem Gozadas

Número de Dias de 
Férias a converter em 
abono pecuniário

Andrei Marcos Piava – Auxiliar Adminis-
trativo – Diretoria Administrativa 415 13/02/2019 a 

12/02/2020
22/06/2020 a 
01/07/2020 10 X

Erni Amadeu Luz da Silva – Encanador 
– Diretoria de Obras 421 01/03/2018 a 

28/02/2019
22/06/2020 a 
01/07/2020 10 X

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
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Registre-se, Comunique-se e Cumpra-se.

Jaraguá do Sul, 9 de junho de 2020.
EVÂNIA APARECIDA DUARTE LIEBL
Diretora Presidente

PORTARIA SAMAEJSU Nº 336/2020
Publicação Nº 2526524

PORTARIA SAMAEJSU Nº 336/2020
Concede gozo de Licença Prêmio

A DIRETORA PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SAMAE DO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL (SC), 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar Municipal n° 220 de 21 de novembro de 2018, com fundamento nos 
artigos 133, 134, 135 e 136, da Lei Complementar Nº. 154/2014 de 03 de novembro de 2014; e,

CONSIDERANDO a orientação da Diretoria de Gestão de Pessoas da Prefeitura de Jaraguá do Sul;

CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal nº 13.744/2020, que Adota medidas administrativas no âmbito do Município de Jaraguá 
do Sul em cumprimento às ações em saúde pública emanadas dos Governos Federal e Estadual voltadas ao enfrentamento e à eliminação 
dos riscos de disseminação e contágio do CORONAVÍRUS (COVID-19), e dá outras providências;

CONSIDERANDO o período aquisitivo de 14 de março de 2013 a 13 de março de 2018.
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER, a partir do dia 12 de junho de 2020, 15 (quinze) dias de gozo de Licença Prêmio, ao servidor público municipal BETINHO 
DOEGE, matrícula 389, ocupante do cargo de Encanador.

Art. 2º Deverá o servidor retornar as suas funções no dia 27 de junho de 2020.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir de 9 de junho de 2020.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 9 de junho de 2020.
EVÂNIA APARECIDA DUARTE LIEBL
Diretora Presidente

PORTARIA SAMAEJSU Nº 337/2020
Publicação Nº 2526525

PORTARIA SAMAEJSU Nº 337/2020
Concede Gozo de Férias

A DIRETORA PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SAMAE DO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL (SC), 
no uso das atribuições que lhe são conferidas e com fundamento na Lei Complementar Nº. 154/2014 de 03 de novembro de 2014, e;

CONSIDERANDO o Artigo 90 F, inciso X da Lei Orgânica do Município de Jaraguá do Sul;

CONSIDERANDO os termos dos requerimentos dos servidores para concessão de Férias dos períodos aquisitivos abaixo relacionados;

RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER Férias à servidora pública municipal do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE de Jaraguá do Sul, na 
seguinte forma:

SERVIDOR, CARGO e LOTAÇÃO. Matrícula Período Aquisitivo de 
Férias

Período de Férias a 
Serem Gozadas

Número de Dias de Fé-
rias a Serem Gozadas

Número de Dias de 
Férias a converter em 
abono pecuniário

Ana Carolina Bornemann Silveira Figur 
– Escriturária – Presidência 497 03/01/2019 a 

02/01/2020
15/06/2020 a 
24/06/2020 10 X

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Registre-se, Comunique-se e Cumpra-se.

Jaraguá do Sul, 10 de junho de 2020.
EVÂNIA APARECIDA DUARTE LIEBL
Diretora Presidente
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PORTARIA SAMAEJSU Nº 338/2020
Publicação Nº 2526526

PORTARIA SAMAEJSU Nº 338/2020
Nomeia Servidor

A DIRETORA PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SAMAE DO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL (SC), 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar Municipal n° 220 de 21 de novembro de 2018; e,
CONSIDERANDO a homologação do Concurso Público Nº 001/2018, seguindo a ordem classificatória;

RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR DARLES DUMKE, aprovado no Concurso Público n° 001/2018, para exercer, em caráter efetivo, o cargo de AGENTE DE 
OPERAÇÕES HIDRÁULICAS, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.
Art. 2º O nomeado terá prazo de até 30 (trinta) dias, conforme disposto no artigo 16, § 1º da Lei Complementar Municipal nº 154/2014, 
para tomar posse no respectivo cargo, contados da publicação da presente Portaria, sob a pena de ser considerado desistente, devendo, na 
oportunidade, como condição indispensável ao ato, apresentar os seguintes documentos:
I. Comprovação de nacionalidade brasileira;
II. Comprovação de idade mínima de dezoito anos;
III. Quitação com as obrigações eleitorais;
IV. Quitação com as obrigações militares;
V. Comprovação de gozo dos direitos políticos;
VI. Comprovação do nível de escolaridade exigido para o cargo;
VII. Comprovação da habilitação exigida para o cargo;
VIII. Declaração de bens;
IX. Declaração de inexistência ou acumulação lícita de cargo ou emprego público;
X. Declaração se participa ou não de gerência ou administração de empresa privada ou se exerce comércio;
XI. Declaração se percebe ou não provento de Aposentadoria decorrente do exercício de cargo, emprego ou função pública;
XII. Declaração de ter sofrido ou não, no exercício de função publica, penalidades disciplinares, conforme legislação aplicável;
XIII. Laudo médico de saúde física e mental de capacidade laboral compatível com o cargo, na forma da legislação municipal e do edital;
XIV. Comprovante de inscrição no cadastro de pessoas físicas – CPF;
XV. Carteira de identidade;
XVI. Título de eleitor;
XVII. Comprovante de endereço;
XVIII. Comprovante de habilitação conforme o Edital de Concurso Publico;
XIX. Certidão negativa de antecedentes criminais da Justiça Estadual e Federal, dos últimos cinco anos onde tenha residido;
XX. Certidão negativa de improbidade Administrativa.

Parágrafo Único. A ausência da apresentação de qualquer um dos documentos elencados nos incisos anteriores ou o não atendimento das 
condições exigidas pelo edital de concurso público 001/2018, implica em inabilitação para a posse e o exercício do cargo, tornando sem 
efeito o ato de nomeação.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Jaraguá do Sul, 10 de junho de 2020.
EVÂNIA APARECIDA DUARTE LIEBL
Diretora Presidente

PORTARIA SAMAEJSU Nº 339/2020
Publicação Nº 2526527

PORTARIA SAMAE JSU Nº 339/2020
Designa Servidores para exercer a função de Gestor e Fiscal de contratos.

A DIRETORA PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SAMAE DO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL (SC), 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar Municipal nº 220/2018 de 21 de novembro de 2018; 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, acom-
panhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante da Administração;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal Nº 13.047/2019 de 31 de julho de 2019, que aprovou o Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos;
CONSIDERANDO a Portaria Normativa SAMAE JSU Nº 350/2017 de 17 de agosto de 2017;
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores GIOVANI MELLO, matrícula 654, ocupante do Cargo de Diretor de Obras para desempenhar a função de 
GESTOR, e, FERNANDO JESUINO DE ABREU, matrícula 607, ocupante do Cargo de Técnico Eletromecânico para desempenhar a função de 
FISCAL dos Contratos abaixo relacionados:
CONTRATO CONTRATADA
Contrato nº 126/2020 de 12 de maio de 2020, tem como origem o Pregão nº 042/2020, objetivando a aquisição de 
aduelas de concreto armado. EMME Pré-Fabricados Ltda.
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Contrato nº 127/2020 de 12 de maio de 2020, tem como origem o Pregão nº 042/2020, objetivando a aquisição de 
barras de ferro. KL Materiais de Construção Ltda

Contrato nº 128/2020 de 12 de maio de 2020, tem como origem o Pregão nº 042/2020, objetivando a aquisição de 
Tubos de Concreto Armado para Esgoto Sanitário. Santa Helena Industrial Ltda

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 12 de maio de 2020.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Jaraguá do Sul, 10 de junho de 2020.
EVÂNIA APARECIDA DUARTE LIEBL
Diretora Presidente

PORTARIA SAMAEJSU Nº 340/2020
Publicação Nº 2526528

PORTARIA SAMAEJSU Nº 340/2020
Concede Gozo de Férias

A DIRETORA PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SAMAE DO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL (SC), 
no uso das atribuições que lhe são conferidas e com fundamento na Lei Complementar Nº. 154/2014 de 03 de novembro de 2014, e;
CONSIDERANDO o Artigo 90 F, inciso X da Lei Orgânica do Município de Jaraguá do Sul;
CONSIDERANDO os termos dos requerimentos dos servidores para concessão de Férias dos períodos aquisitivos abaixo relacionados;

RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER Férias ao servidor público municipal do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE de Jaraguá do Sul, na 
seguinte forma:

SERVIDOR, CARGO e LOTAÇÃO. Matrí-
cula

Período Aquisitivo de 
Férias

Período de Férias 
a Serem Gozadas

Número de Dias de Fé-
rias a Serem Gozadas

Número de Dias de 
Férias a converter em 
abono pecuniário

João Paulo Carreço de Oliveira – Técnico em 
Operação de ETA/ETE – Diretoria Técnica 602 06/06/2019 a 

05/06/2020
17/06/2020 a 
26/06/2020 10 x

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Registre-se, Comunique-se e Cumpra-se.
Jaraguá do Sul, 15 de junho de 2020.
EVÂNIA APARECIDA DUARTE LIEBL
Diretora Presidente

PORTARIA SAMAEJSU Nº 341/2020
Publicação Nº 2526530

PORTARIA SAMAEJSU Nº 341/2020
Concede Gozo de Férias

A DIRETORA PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SAMAE DO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL (SC), 
no uso das atribuições que lhe são conferidas e com fundamento na Lei Complementar Nº. 154/2014 de 03 de novembro de 2014, e;
CONSIDERANDO o Artigo 90 F, inciso X da Lei Orgânica do Município de Jaraguá do Sul;
CONSIDERANDO os termos dos requerimentos dos servidores para concessão de Férias dos períodos aquisitivos abaixo relacionados;

RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER Férias aos servidores públicos municipais do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE de Jaraguá do Sul, 
na seguinte forma:

SERVIDOR, CARGO e LOTAÇÃO. Matrí-
cula

Período Aquisitivo 
de Férias

Período de Férias a 
Serem Gozadas

Número de Dias de Fé-
rias a Serem Gozadas

Número de Dias de 
Férias a converter em 
abono pecuniário

Jonathan da Maia Kreis – Auxiliar de Servi-
ços Gerais – Diretoria Administrativa 570 05/06/2019 a 

04/06/2020 *-*-*-*-*-* X 10

Lucas Alexandre Ruysam – Técnico em 
Operação de ETA/ETE – Diretoria Técnica 738 02/05/2019 a 

01/05/2020
29/06/2020 a 
18/07/2020 20 10

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Registre-se, Comunique-se e Cumpra-se.
Jaraguá do Sul, 15 de junho de 2020.
EVÂNIA APARECIDA DUARTE LIEBL
Diretora Presidente
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PORTARIA SAMAEJSU Nº 342/2020
Publicação Nº 2526531

PORTARIA SAMAEJSU Nº 342/2020
Exonera Servidor Público Municipal de Cargo de Provimento em Comissão

A DIRETORA PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SAMAE DO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL (SC), 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar n° 220/2018 de 21 de novembro de 2018; e

CONSIDERANDO o Memorando 756/2020/Samae emitido em 16 de junho de 2020;
CONSIDERANDO o inciso I do Artigo 40 da Lei Complementar Municipal nº 154/2014 de 03 de novembro de 2014;

RESOLVE:
Art. 1º EXONERAR, a partir do dia 17 de junho de 2020, nos termos do Artigo 40, Inciso I, da Lei Complementar Municipal nº 154/2014 
de 03 de novembro de 2014, DIRCEU EDUARDO MILBRADT, matrícula 775, admitido no cargo em caráter de comissão de Coordenador de 
Controle de Perdas.

Art. 2º Em consequência fica revogada a Portaria SAMAEJSU Nº 289/2020 de 18 de maio de 2020.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação com efeitos a partir de 17 de junho de 2020.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Jaraguá do Sul, 16 de junho de 2020.
EVÂNIA APARECIDA DUARTE LIEBL
Diretora Presidente

QUARTO TERMO ADITIVO Nº 261/2019 AO CONTRATO Nº 168/2017
Publicação Nº 2526881

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO Nº 261/2019 AO CONTRATO Nº 168/2017

PROCESSO: Dispensa de Licitação n.º 036/2017
FUNDAMENTO LEGAL: Leis Federais nº 8.245/91 e 8.666/93
LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL.
LOCADORA: SESI – SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
OBJETO: O objetivo do presente contrato é a Locação das dependências esportivas do SESI – Serviço Social da Indústria, localizado na Rua 
Walter Marquardt nº 835, bairro Barra do Rio Molha, no Município de Jaraguá do Sul-SC (quadra do ginásio de esportes, no período de 2ª 
e 5ª feira, no horário das 13:30hs às 17:00hs e 3ª, 4ª e 6ª feira, no horário das 13:30hs às 17:30hs), para o treinamento das modalidades 
de Voleibol Feminino, Handebol Feminino e Masculino e eventos esportivos da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer.
DO PRAZO: Com fundamento na Lei Federal nº 8.245/91, o prazo de locação previsto no item 3.1 da cláusula terceira do contrato original, 
prorrogado pelo item 2.1 da cláusula segunda do Primeiro Termo Aditivo nº 182/2018, prorrogado peço item 2.1 da cláusula segunda do 
Terceiro Termo Aditivo nº 210/2019, fica prorrogado por mais 12 (doze) meses compreendendo o período de 01/05/2020 com término em 
30/04/2021. O prazo de vigência será igual ao prazo de execução acrescido de 60 (sessenta) dias.
DO VALOR: O valor pactuado no item 2.1 da cláusula segunda do contrato original, inalterado pelo item 3.1 da cláusula terceira do Primeiro 
Termo Aditivo nº 182/2018, reajustado pelo item 2.1 da cláusula segunda do Segundo Termo Aditivo nº 512/2018, reajustado pelo item 3.1 
da cláusula terceira do Terceiro Termo Aditivo nº 210/2019, fica inalterado, sendo o valor mensal de R$ 2.623,77 (dois mil duzentos e ses-
senta e três reais e setenta e sete centavos). Em consequência, fica mantido o valor de R$ 31.485,24 (trinta e um mil quatrocentos e oitenta 
e cinco reais e vinte e quatro centavos), para o período de 12 (doze) meses. Assegura-se o direito da contratada ao direito de repactuação 
e reajuste de valores desde que devidamente comprovado.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas provenientes da execução do objeto deste aditivo correrão por conta do orçamento do exer-
cício de 2020 e 2021, como segue:
Classif. Funcional progra-
mática Projeto/atividade Descrição da Natureza da 

Despesa Dotação Orçamentária Recurso

39.004.27.811.1002.4006 Suporte as modalidades de rendimento 3.3.90 – Aplicação Direta 611
0.1.00.0080
0.3.00.0080

39.04.27.811.1002.4.006 Suporte as modalidades de rendimento 3.3.90 – Aplicação Direta Exercício 2021
0.1.00.0080
0.3.00.0080

As demais cláusulas permanecem inalteradas.
DATA DA ASSINATURA: 02/06/2019.
FORO: Comarca de Jaraguá do Sul – SC
SIGNATÁRIOS: Cleide Mosca e Jefferson Galdino.

Cleide Mosca
Secretária Municipal de Cultura, Esporte e Lazer
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Joaçaba

Prefeitura

31/2020 FMAS
Publicação Nº 2527203

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
EXTRATO CONTRATO 31/2020 FMAS
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 04/2020FMAS –
PE 02/2020/FMAS

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto: a contratação de seguros de veículos período de 12 (doze) meses
Empresa Contratada:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
VALOR R$ 5.144,00
VIGENCIA: 12 (doze) meses contados da formalização das mesmas
DOTAÇÃO:
2.073 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3.3.90 – Aplicações Diretas
2.076 – MAN. DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.90 – Aplicações Diretas
2.119 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA Social
2.2.90 – Aplicações Diretas
Fiscais: WILLIAN SCHMITZ GUGEL E MATHEUS LUIS GEUSTER
2) AUTORIZAR a emissão das notas de empenhos correspondentes.
DATA DE ASSINATURA : 09/06/2020.

Joaçaba (SC), 09 de junho de 2020.
MUNICÍPIO DE JOAÇABA
SECRETARIA / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SANDRA REGINA PACHECO PINHEIRO - Secretária

32/2020 FMAS
Publicação Nº 2527204

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
EXTRATO CONTRATO 32/2020 FMAS
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 04/2020FMAS –
PE 02/2020/FMAS

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto: a contratação de seguros de veículos período de 12 (doze) meses
Empresa Contratada:
GENTE SEGURADORA S/A
VALOR R$ 2.960,00
VIGENCIA: 12 (doze) meses contados da formalização das mesmas
DOTAÇÃO:
2.073 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3.3.90 – Aplicações Diretas
2.076 – MAN. DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.90 – Aplicações Diretas
2.119 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA Social
2.2.90 – Aplicações Diretas
Fiscais: WILLIAN SCHMITZ GUGEL E MATHEUS LUIS GEUSTER
2) AUTORIZAR a emissão das notas de empenhos correspondentes.
DATA DE ASSINATURA : 09/06/2020.

Joaçaba (SC), 09 de junho de 2020.

MUNICÍPIO DE JOAÇABA
SECRETARIA / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SANDRA REGINA PACHECO PINHEIRO - Secretária
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DECRETO N° 5.957 DE 17 DE JUNHO DE 2020.
Publicação Nº 2527308

 DECRETO N° 5.957 DE 17 DE JUNHO DE 2020.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, AUTORIZADO PELO ARTIGO 15 DA LEI MUNICIPAL 5.314 DE 
30/12/19 (LOA) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Joaçaba (SC), no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA:
Art. 1° Fica aberto crédito adicional suplementar na importância de até R$ 27.980,00 (vinte e sete mil, novecentos e oitenta reais), desti-
nados à suplementação das dotações abaixo descritas pertencentes ao Orçamento Municipal vigente, por conta do superávit financeiro do 
exercício anterior para o Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS:

Órgão: 16 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj./Atividade: 2.076 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Modalidade Aplicação: 3.1.50.00.00.00.00.00.00.0. 3.35.0612 - R$ 7.980,00 (6)
Modalidade Aplicação: 3.3.50.00.00.00.00.00.00.0. 3.35.0612 - R$ 20.000,00 (8)

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

Joaçaba (SC), 17 de junho de 2020.

Dioclésio Ragnini
Prefeito

EXTRATO CONTRATO 208/2020/PMJ
Publicação Nº 2527234

EXTRATO DO CONTRATO Nº 208/2020/PMJ
PROVENIENTE DO PL 22/2020/PMJ – TP 03/2020/PMJ

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JOAÇABA.
CONTRATADA: VIEIRA MELLO EIRELI ME
OBJETO: prestação, pela CONTRATADA, de serviços técnicos profissionais especializados de engenharia, para elaboração de projetos com-
plementares visando a revitalização da Praça da Catedral, neste Município.
VALOR TOTAL: R$ 31.000,00 (trinta e um mil)
VIGÊNCIA: 45 (quarenta e cinco) dias contados da entrega da OS
FISCAL: Jaison Strapassola
DATA DE ASSINATURA: 17/06/2020

Joaçaba – SC, 17 de junho de 2020.

MUNICÍPIO DE JOAÇABA
SECRETERIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA
MARCELO MANTOVANI

PORTARIA Nº 6.865
Publicação Nº 2527212

PORTARIA Nº 6.865 DE 09 DE JUNHO DE 2020

“EXONERA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA – SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE;

Art. 1º - EXONERAR, a partir de 04 de junho de 2020, o(a) Senhor(a) WALDEMAR RONSSEM JUNIOR do cargo de Professor Nível II (Pós 
Graduação), lotada na Secretaria Municipal de Educação – Centro Educacional Frei Bruno, sendo seu Contrato de Trabalho regido pelas Leis 
Complementares nº 76 de 11 de dezembro de 2003 e n.º 210 de 05 de dezembro de 2011, conforme decisão do Processo Administrativo 
instaurado pela Portaria nº 5.220 de 25 de setembro de 2019.

Art. 2º – Fica declarada a vacância do cargo conforme Art. 34, Inciso I da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos a partir de 04 de junho de 2020, obedecido o disposto 
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no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), 09 de junho de 2020.

DIOCLÉSIO RAGNINI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal

PORTARIA Nº 6.866
Publicação Nº 2527213

PORTARIA Nº 6.866 DE 09 DE JUNHO DE 2020

“CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE;

Art. 1º CONCEDER a(o) Servidor(a) Sr.(a) SIDIRLEI DOS ANJOS, Auxiliar de Serviços Internos, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito, con-
forme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período de 21 de maio de 2018 a 20 de maio de 2019 (12 dias), por um 
período de 12 (doze) dias, a partir de 08 de junho de 2020 de acordo com o Art. 80 da Lei Complementar nº 76 de 11 de Dezembro de 2003 
e Art. 4 do Decreto 5.909 de 24 de março de 2020.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos a partir de 08 de junho de 2020, obedecido ao disposto 
no artigo 3º parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA (SC), 09 de junho de 2020.

DIOCLÉSIO RAGNINI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal

PORTARIA Nº 6.867
Publicação Nº 2527214

PORTARIA 6.867 DE 09 DE JUNHO DE 2020

“DESIGNA SERVIDOR QUE ESPECÍFICA E DA OUTRAS PROVDÊNCIAS”.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR o(a) Sr(a). JULIANA CHIAMULERA, Assistente Social, para acompanhar e fiscalizar o Processo de Credenciamento nº 
04/2017 do Fundo Municipal de Assistência Social, em substituição a servidora Ingrid Vanessa Stock, de acordo com o estabelecido no Artigo 
67 da Lei 8.666/1993 e conforme memorando nº 147/2020 da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido ao disposto no artigo 3º parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 
08 de julho de 2010.

JOAÇABA (SC), 09 de junho de 2020.

DIOCLÉSIO RAGNINI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal
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PORTARIA Nº 6.868
Publicação Nº 2527217

PORTARIA Nº 6.868 DE 10 DE JUNHO DE 2020

“CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE;

Art. 1º CONCEDER a(o) Servidor(a) Sr.(a) CLAUDIO TOSCAN, Motorista, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito, conforme solicitação da Secre-
taria Municipal de Saúde, referente ao período de 16 de outubro de 2016 a 15 de outubro de 2017 (12 dias) e de 16 de outubro de 2017 a 
15 de outubro de 2018 (12 dias), por um período de 24 (vinte e quatro) dias, a partir de 15 de junho de 2020 de acordo com o Art. 80 da 
Lei Complementar nº 76 de 11 de Dezembro de 2003 e Art. 4 do Decreto 5.909 de 24 de março de 2020.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos a partir de 15 de junho de 2020, obedecido ao disposto 
no artigo 3º parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA (SC), 10 de junho de 2020.

DIOCLÉSIO RAGNINI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal

PORTARIA Nº 6.869
Publicação Nº 2527219

PORTARIA Nº 6.869 DE 10 DE JUNHO DE 2020

“CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE;

Art. 1º CONCEDER a(o) Servidor(a) Sr.(a) SONIRA DA SILVA, Auxiliar de Serviços Internos, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito, conforme 
memorando nº 181/2020 da Secretaria Municipal de Educação, referente ao período de 21 de maio de 2018 a 20 de maio de 2019 (12 dias) 
e de 21 de maio de 2019 a 20 de maio de 2020 (12 dias), por um período de 24 (vinte e quatro) dias, a partir de 15 de junho de 2020 de 
acordo com o Art. 80 da Lei Complementar nº 76 de 11 de Dezembro de 2003 e Art. 4 do Decreto 5.909 de 24 de março de 2020.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos a partir de 15 de junho de 2020, obedecido ao disposto 
no artigo 3º parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA (SC), 10 de junho de 2020.

DIOCLÉSIO RAGNINI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal

PORTARIA Nº 6.870
Publicação Nº 2527220

PORTARIA Nº 6.870 DE 10 DE JUNHO DE 2020

“CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE;

Art. 1º CONCEDER a(o) Servidor(a) Sr.(a) ROVANIA JANICE DA SILVA, Auxiliar de Serviços Internos, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito, 
conforme memorando nº 181/2020 da Secretaria Municipal de Educação, referente ao período de 07 de maio de 2019 a 06 de maio de 2020 
(12 dias), por um período de 12 (doze) dias, a partir de 15 de junho de 2020 de acordo com o Art. 80 da Lei Complementar nº 76 de 11 de 
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Dezembro de 2003 e Art. 4 do Decreto 5.909 de 24 de março de 2020.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos a partir de 15 de junho de 2020, obedecido ao disposto 
no artigo 3º parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA (SC), 10 de junho de 2020.

DIOCLÉSIO RAGNINI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal

PORTARIA Nº 6.871
Publicação Nº 2527221

PORTARIA Nº 6.871 DE 10 DE JUNHO DE 2020

“CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE;

Art. 1º CONCEDER a(o) Servidor(a) Sr.(a) BELENICE ASTOLFI KUHN, Auxiliar de Serviços Internos, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito, 
conforme memorando nº 181/2020 da Secretaria Municipal de Educação, referente ao período de 02 de abril de 2019 a 01 de abril de 2020 
(12 dias), por um período de 12 (doze) dias, a partir de 15 de junho de 2020 de acordo com o Art. 80 da Lei Complementar nº 76 de 11 de 
Dezembro de 2003 e Art. 4 do Decreto 5.909 de 24 de março de 2020.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos a partir de 15 de junho de 2020, obedecido ao disposto 
no artigo 3º parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA (SC), 10 de junho de 2020.

DIOCLÉSIO RAGNINI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal

PORTARIA Nº 6.872
Publicação Nº 2527223

PORTARIA Nº 6.872 DE 10 DE JUNHO DE 2020

“CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE;

Art. 1º CONCEDER a(o) Servidor(a) Sr.(a) CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO DA SILVA, Técnico de Administração, LICENÇA-PRÊMIO a que 
tem direito, conforme memorando nº 160/2020 da Secretaria Municipal de Educação, referente ao período de 01 de abril de 1991 a 31 de 
março de 1996 (60 dias), por um período de 60 (sessenta) dias, a partir de 19 de junho de 2020 de acordo com o Art. 80 da Lei Comple-
mentar nº 76 de 11 de Dezembro de 2003 e Art. 4 do Decreto 5.909 de 24 de março de 2020.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos a partir de 19 de junho de 2020, obedecido ao disposto 
no artigo 3º parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA (SC), 10 de junho de 2020.

DIOCLÉSIO RAGNINI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal
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PORTARIA Nº 6.873
Publicação Nº 2527224

PORTARIA Nº 6.873 DE 12 DE JUNHO DE 2020

“CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE;

Art. 1º CONCEDER a(o) Servidor(a) Sr.(a) JOÃO RIBEIRO DA COSTA, Eletricista, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito, conforme memorando 
nº 289/2020 da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Agricultura, referente ao período de 28 de fevereiro de 1991 a 28 de fevereiro de 
1996 (90 dias), por um período de 12 (doze) dias, a partir de 19 de junho de 2020 de acordo com o Art. 80 da Lei Complementar nº 76 de 
11 de Dezembro de 2003 e Art. 4 do Decreto 5.909 de 24 de março de 2020.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos a partir de 19 de junho de 2020, obedecido ao disposto 
no artigo 3º parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA (SC), 12 de junho de 2020.

DIOCLÉSIO RAGNINI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal

PORTARIA Nº 6.874
Publicação Nº 2527225

PORTARIA Nº 6.874 DE 12 DE JUNHO DE 2020

“RESCINDE CONTRATO DE TRABALHO DE SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:
Art. 1º. RESCINDIR, a partir de 11 de junho de 2020, o contrato de trabalho do(a) Senhor(a) MAURO JOSE CAMPIONI, Motorista, com carga 
horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Assistência Social, sendo seu Contrato de Trabalho regido 
pelo art. 2º, § 1º I da Lei Complementar n.º 97 de 18 de março de 2005, Lei n.º 343/2017 e em virtude de sua aprovação em 07º lugar no 
edital de Teste Seletivo nº 003/2018 da Prefeitura Municipal de Joaçaba.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos a partir de 11 de junho de 2020, obedecido o disposto 
no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), 12 de junho de 2020.

DIOCLÉSIO RAGNINI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal

PORTARIA Nº 6.875
Publicação Nº 2527251

PORTARIA Nº 6.875 DE 15 DE JUNHO DE 2020

“EXONERA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA.”

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA – SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE;

Art. 1º - EXONERAR EM VIRTUDE DE SUA APOSENTADORIA, o(a) Senhor(a) NEUSA MARIA SCHIMITZ do cargo de Auxiliar de Serviços 
Internos, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, sendo seu Contrato de Trabalho regido pelas Leis Complementares nº 76 de 
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11 de dezembro de 2003 e n.º 211 de 05 de dezembro de 2011.

Art. 2º – Fica declarada a vacância do cargo conforme Art. 34, Inciso IV da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos a partir de 14 de junho de 2020, obedecido o disposto 
no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), 15 de junho de 2020.

DIOCLÉSIO RAGNINI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____
www.diariomunicipal.sc.gov.br
Setor de Pessoal

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2020
Publicação Nº 2527255

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA DE JOAÇABA

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, no uso de suas atribuições e com base nas LC nº 97/2005 retifica o disposto no edital:

RETIFICAÇÃO:
● DO PROCESSO SELETIVO
ITEM 4.6. O resultado dos candidatos aprovados...

Leia-se:

O resultado preliminar dos candidatos aprovados, será publicado oficialmente em 23 de junho de 2020 no site da Prefeitura Municipal de 
Joaçaba (www.joacaba.sc.gov.br) e no Diário Oficial dos Municípios.

Joaçaba (SC), 17 de junho de 2020.

Dioclésio Ragnini
Prefeito

http://www.joacaba.sc.gov.br/
http://www.joacaba.sc.gov.br/
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HOMOLOGAÇÃO PL 22/2020/PMJ - TP 03/2020/PMJ
Publicação Nº 2527233

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
ESTADO DE SANTA CATARINA

CEP:

82.939.380/0001-99CNPJ: (49) 3527-8800

89600-000 - Joaçaba

Telefone:
Av. XV de Novembro, 378 - CentroEndereço:

Nr.:   3/2020

   Processo Adm.:

   Data do Processo:

TOMADA DE PREÇOS

22/2020

09/04/2020

Contratação de serviços técnicos profissionais especializados de empresa de
engenharia, para elaboração de projetos complementares visando a revitalização da
Praça da Catedral, neste Município.

22/2020

c) Modalidade: Tomada de preços

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão
de Licitações, resolve:

3/2020 - TP

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação: 17/06/2020

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Un. Total dos ItensQuantidade Vl. Unitário

VIEIRA MELLO EIRELI

R$ 31.000,001,000 31.000,00001 - Elaboração de projetos complementares visando a revitalização da
Praça da Catedral, neste Município, compreendendo:
¿ Licenciamento ou Certidão de Atividade Não Constante - Setor
de Meio Ambiente do Município.
¿ Projeto Hidrossanitário (aprovado na Vigilância Sanitária),
incluso realocação de tubulação de esgoto existente sob a Praça.
¿ Projeto das Instalações Elétricas Prediais (aprovado junto a
CELESC/SC).
¿ Projeto de Telefonia e Lógica.
¿ Projeto Luminotécnico (compreendendo a iluminação interna,
externa e pública).
¿ Projeto de Águas Pluviais e Drenagem, com dimensionamento
das descidas/calhas pluviais atendendo a proposta arquitetônica.
¿ Projeto de Fonte Interativa atendendo o Projeto Arquitetônico.
¿ Projeto de Estrutura de Concreto Armado.
¿ Projeto de Estrutura Metálica.
¿ Projeto Preventivo contra Incêndio (aprovado junto ao Corpo
de Bombeiros/SC).
¿ Memorial Descritivo da Obra (global).
¿ Orçamento Estimativo da Obra (global), com referência
SINAPI.
¿ Cronograma Físico-Financeiro.
¿ ART's e/ou RRT's para todos os serviços executados. - Marca:

VB

R$ 31.000,00Total geral:

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Valor EstimadoDescrição da Despesa Dotação
R$ 45.327,6408.001.15.451.0010.1026.3.3.90.00.00CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO  DE PRAÇAS,

PARQUES E JARDINS

Assinatura do Responsável

17/06/2020Joaçaba,
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SESSÃO CREDENCIAMENTO N° 01/2019/PMJ
Publicação Nº 2526891

 

Aos dezessete dias do mês de junho de 2020, às 15h, reuniram-se nas dependências do prédio 
da Prefeitura de Joaçaba, os membros da Comissão de Licitações para proceder à conferência 
de novo pedido de habilitação no credenciamento n° 01/2019/PMJ. Foi entregue no setor de 
protocolo o envelope do seguinte interessado: OSVALDO MARTENDAL (CPF N° 803.781.709-
10), que ele não se encontra presente na sessão. Inicialmente, foi rubricado o envelope contendo 
os documentos de habilitação e a seguir foi aberto o envelope, passando-se à análise deste. 
Verificou-se que o interessado não atendeu a todas as exigências do edital, sendo, desta forma, 
declarado INABILITADO, nessa fase do certame, pois deixou de apresentar o documento exigido 
pelo item 5.1 – j do edital de credenciamento e por ter apresentado as declarações exigidas sem 
a devida assinatura. Assim, por analogia, e atendendo aos princípios administrativos 
consagrados na Constituição Federal, foi concedido o prazo de oito dias úteis, previsto no artigo 
48, §3º da Lei 8.666/93, para sanar os vícios. Constatou-se também que o interesse é pela 
utilização do ponto 7, o qual no momento encontra-se ocupado. Diante disto, o Sr. OSVALDO 
MARTENDAL (CPF N° 803.781.709-10), caso habilitado, será incluído na lista de espera, na 
posição 01. Após o transcurso do prazo será marcada nova sessão para conferência dos 
documentos apresentados, ou caso não sejam apresentados será declarado encerrada essa 
fase e somente serão analisados documentos apresentados na integra, nos termos do 
credenciamento supracitado. As informações serão disponibilizadas no DOM - Diário Oficial dos 
Municípios e no site do Município (www.joacaba.sc.gov.br). Nada mais havendo a tratar foi 
encerrada a sessão, cuja ata segue assinada pelos presentes. 

 

Joaçaba, 17 de junho de 2020. 

 

 

AndréLuiz Dri (presidente):_________________________________________ 

 

Cristina Alves Padilha Bernardini (membro)____________________________ 

 

Camila Salardi Futina (membro):____________________________________ 

 

Sidnei José Gemelli (membro):______________________________________ 

 

Maria Olivía Belotto (membro):______________________________________ 
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Câmara muniCiPal

TERMO ADITIVO N. 004/2019 (ERRATA)
Publicação Nº 2527266

CÂMARA DE VEREADORES DE JOAÇABA – SC.
TERMO ADITIVO N. 004/2019
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N. 002/2017
ERRATA

No extrato do termo aditivo n. 004/2019, terceiro termo aditivo ao contrato de prestação de serviços n. 002/2017 realizado com a empresa 
ELOTECH SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA EPP, publicado sob o n. 2263535 da Edição DOM/SC n. 3.000, pag. 975 do dia 11/12/2019,

ONDE SE LÊ:

CLÁUSULA ÚNICA – DA VIGÊNCIA: O prazo do contrato original fica prorrogado até 31 de dezembro de 2019, totalizando 32 (trinta e dois) 
meses de vigência.

LEIA-SE:

CLÁUSULA ÚNICA – DA VIGÊNCIA: O prazo do contrato original fica prorrogado até 31 de dezembro de 2020, totalizando 32 (trinta e dois) 
meses de vigência.

As demais disposições permanecem inalteradas.

Joaçaba (SC), 04 de junho de 2020.

JOSÉ OTÁVIO CALIARI FILHO
Presidente da Câmara de Vereadores de Joaçaba

fundo muniCiPal de Saúde de Joaçaba

PORTARIA 01/2020 ACADEMNIA
Publicação Nº 2527332

PORTARIA Nº 01/2020 (FMS)

O Secretário Municipal de Saúde de Joaçaba (SC), no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve:

CONSIDERANDO a declaração de emergência em saúde pública de importância internacional pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 
em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO a Portaria n. 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020, que declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional 
(ESPIN), em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à 
saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença no Estado de Santa Catarina, conforme Decreto nº 562/2020 do Estado de Santa 
Catarina;
CONSIDERANDO os Decretos Municipais nº 5.508/2020, 5.509/2020, 5.519/2020 e demais medidas de enfrentamento do Município combi-
nadas às medidas do Estado de Santa Catarina em enfrentamento à COVID-19.
RESOLVE:
Art.1º Ficam autorizadas a realização de atividades dos estabelecimentos que oferecem serviços relacionados à prática regular de exercícios 
físicos como Academias de Ginástica, Musculação, Crossfit, Funcionais, Estúdios, Danças, Escolas de Natação, Hidroginástica, Hidroterapia, 
Academias de Lutas e áreas afins.
Parágrafo único: O número de clientes dentro do estabelecimento deve ser de, no máximo, 30% de sua capacidade.

Art. 2º Os estabelecimentos autorizados a realizar suas atividades devem limitar e ordenar o seu público, bem como organizar as atividades, 
atendendo no mínimo as seguintes condições:
I. Na entrada do estabelecimento, deve ser disponibilizado dispensador com álcool 70% ou preparações antissépticas ou sanitizantes de 
efeito similar, para higienização das mãos;
II. Devem ser desativados no estabelecimento todos os equipamentos de registro com digital como catraca de entrada e saída e equipamen-
tos. O controle de acesso deve ser mantido sem o uso de digitais, para que se possa ter o número exato de pessoas no estabelecimento. 
Um colaborador, na recepção, deve anotar o horário de entrada e saída de cada cliente;
III. É obrigatório o uso de máscaras descartáveis, de tecido não tecido (TNT) ou tecido de algodão por todos os funcionários e alunos duran-
te a permanência no estabelecimento, como também manter o distanciamento mínimo de 1,5 metros (um metro e cinquenta centímetros) 
entre as pessoas;
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IV. Todas as pessoas devem manter os cabelos presos durante a permanência no local;
V. É obrigatório o uso de toalha de utilização pessoal durante toda a prática de atividade física;
VI. Os bebedouros devem estar fechados, sendo de responsabilidade de cada praticante levar seu recipiente com água, que não deve ser 
compartilhado;
VII. Durante o horário de funcionamento do estabelecimento, deve ser realizada a limpeza geral e a desinfecção de todos os ambientes pelo 
menos uma vez por período (matutino, vespertino e noturno);
VIII. O tempo de permanência de cada usuário no local deve ser de, no máximo, 60 minutos, permitindo que mais pessoas possam se 
beneficiar da prática de atividade física, respeitado o limite de 30% da lotação;
IX. O estabelecimento deve organizar grupos de usuários para cada horário. Este grupo deve iniciar e finalizar as atividades no mesmo 
espaço de tempo;
X. Deve haver um intervalo de tempo de, no mínimo, 15 (quinze) minutos entre a saída de um grupo e a entrada de outro, de forma a evitar 
o cruzamento entre os usuários e permitira limpeza do piso do estabelecimento;
XI. Todos os ambientes devem permanecer limpos com o máximo de ventilação natural possível e, para os estabelecimentos que possuam 
exclusivamente ar condicionado, os mesmos devem fazer a limpeza dos filtros diariamente;
XII. Guarda volumes para bolsas e mochilas não poderão ser utilizados, sendo permitida apenas a utilização de porta chaves que deve ser 
higienizado após cada uso;
XIII. Devem ser disponibilizado cartazes com as regras de funcionamento autorizadas e as restrições sanitárias adotadas, em local visível 
e de fácil acesso;
XIV. Fica proibida a utilização de celulares durante a prática de atividade física;
XV. Para as atividades físico desportivas que usualmente tem contato físico como as lutas, orienta-se que o treinamento, neste momento 
de pandemia, seja pautado em técnicas de movimento e condicionamento físico em geral, ficando proibido o treinamento coletivo com a 
realização de contato físico;
XVI. Os clientes do grupo de risco e/ou com qualquer sintoma de gripe e resfriado não podem frequentar as atividades durante o período 
da pandemia;
XVII. Exceção ao inciso anterior é feita às pessoas com 60 (sessenta) anos ou mais, desde que o atendimento seja feita com hora marcada, 
de preferencia individualizada, devendo ser respeitado o inciso XXII do artigo em caso de não individualização do atendimento;
XVIII. Cada usuário deve realizar suas atividades de forma individualizada;
XIX. O estabelecimento deve disponibilizar álcool 70% em pontos estratégicos, para higienização das mãos;
XX. Alunos e funcionários devem realizar a higienização de mãos com álcool 70% na entrada e na saída do estabelecimento, sempre que 
utilizar os equipamentos e durante a realização das atividades;
XXI. Os equipamentos devem, após cada uso, ser higienizados com álcool 70% ou outras substâncias degermantes, em conformidade com 
as orientações dos fabricantes dos equipamentos, tanto para o tipo de degermante quanto para os pontos possíveis de higienização;
XXII. Esteiras, bicicletas ergométricas e similares devem ser utilizadas de forma intercalada (uma em funcionamento e uma sem uso) ou 
com pelo menos 1,5 metros de distância entre elas;
XXIII. Equipamentos e aparelhos de uso comum que não sejam possíveis de serem higienizados devem ser evitados, neste momento;
XXIV. É permitida a utilização de plástico filme nos aparelhos ou equipamentos que disponham de comandos eletro/eletrônicos, em confor-
midade com a compatibilidade dos materiais (informado pelos fabricantes do aparelho ou do equipamento). Caso seja utilizado plástico filme 
nestes aparelhos ou equipamentos, o mesmo deve ser substituído no mínimo uma vez ao dia e higienizado com álcool 70% a cada uso;
XXV. Caso sejam utilizadas barras, alteres, bancos, colchonetes ou outros acessórios, os mesmos devem ser individualizados e higienizados 
antes e/ou depois do uso (a sistemática deverá ser definida pelo estabelecimento), com álcool 70%, ou outras substâncias degermantes, 
em conformidade com a compatibilidade dos materiais e com as orientações dos fabricantes dos mesmos;
XXVI. É responsabilidade do estabelecimento fornecer álcool 70% ou outras substâncias degermantes, bem como orientar os usuários 
quanto à sua utilização;
XXVII. O estabelecimento deve recomendar aos usuários que evitem utilizar luvas;
XXVIII. Não é permitido o uso dos vestiários para banhos e trocas de vestimentas no local;
XXIX. Os banheiros devem estar providos de sabonete líquido, toalha de papel e álcool 70%;

Art. 3º Quanto aos trabalhadores dos estabelecimentos citados no artigo 1°:
I. Os trabalhadores devem usar máscaras enquanto permanecerem nos ambientes de uso coletivo;
II. Recomendar que os trabalhadores não retornem às suas casas diariamente com as roupas de trabalho quando estes utilizarem uniforme;
III. Os locais para refeição, quando presentes, devem ser utilizados com apenas 1/3 (um terço) da sua capacidade (por vez). Devem orga-
nizar cronograma para sua utilização de forma a evitar aglomerações e cruzamento entre os trabalhadores (fluxos interno e de entradas e 
saídas), além de garantir a manutenção da distância mínima de 1,5 metros (um metro e cinquenta centímetros);
IV. Adotar medidas internas relacionadas à saúde do trabalhador, necessárias para evitar a transmissão do Coronavírus no ambiente de 
trabalho, priorizando o afastamento, sem prejuízo de salários, dos trabalhadores pertencentes a grupos de risco, tais como pessoas com 
idade acima de 60 (sessenta) anos, hipertensos, diabéticos, gestantes e imunodeprimidos ou portadores de doenças crônicas que também 
justifiquem o afastamento;
V. Em caso de algum dos trabalhadores (proprietários, empregados próprios ou terceirizados) apresentar sintomas de contaminação pelo 
COVID-19, buscar orientação médica, bem como serem afastados do trabalho, pelo período mínimo de 14 (quatorze) dias, ou conforme 
determinação médica, sendo que as autoridades sanitárias devem ser imediatamente informadas desta situação.

Art. 4º As atividades realizadas em piscinas devem seguir as seguintes regras: I. Disponibilizar, próximo à entrada da piscina, recipiente de 
álcool 70% para que os clientes usem antes de tocar na escada ou nas bordas da piscina;
II. Exigir o uso de chinelos no ambiente de práticas aquáticas;
III. Disponibilizar, na área da piscina, suportes para que cada cliente possa pendurar sua toalha de forma individual;
IV. Após o término de cada aula, higienizar as escadas, balizas e bordas da piscina;
V. Excepcionalmente, para o uso das piscinas, poderá ser utilizado os vestiários para trocas de roupas molhadas por roupas secas; a ida aos 
vestiários deve respeitar todas as orientações deste documento em relação ao distanciamento entre as pessoas;
VI. Utilizar hipoclorito de cálcio a 65% nas piscinas entre 1,0 e 1,5 ppm (partes por milhão), desde que o pH seja mantido na faixa de 7,2 
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a 7,8.

Art. 5º Caso existam cantinas, lanchonetes ou venda de suprimentos nesses locais, estes devem organizar o atendimento de forma que não 
haja permanência de público, sendo realizada somente a entrega em modalidade de retirada no balcão não sendo permitido o consumo no 
local;

Art. 6º A responsabilidade pela divulgação, aplicação e controle das determinações desta portaria é do representante legal e do responsável 
técnico do estabelecimento.

Art. 7º As atividades físico-desportivas outdoor (corridas, ciclismo, remo, surf, windsurf, kitesurf, skate dentre outros) devem seguir as 
seguintes determinações:
I. Podem ser utilizados os espaços públicos ao ar livre desde que não haja aglomeração de pessoas;
II. Deve ser mantido pelo menos 2 metros de distância entre um praticante e outro;
III. Todos os praticantes devem utilizar máscaras durante o período da prática de atividade física;
IV. Para atividades aquáticas não é obrigatório o uso de máscaras durante a permanência na água, devendo, porém, ser mantido o afasta-
mento entre as pessoas;
V. Usar sempre um calçado indicado e adequado para cada modalidade desenvolvida e, após o uso, fazer a devida higienização.

Art.8º A fiscalização dos estabelecimentos ficará a cargo das equipes de Vigilância Sanitária e das equipes de Segurança Pública.

Art.9º As autorizações previstas nesta Portaria poderão ser revogadas a qualquer tempo diante da evolução da pandemia e seu impacto na 
rede de atenção à saúde;

Art.10 Esta Portaria não revoga outras normas sanitárias vigentes que se aplicam às atividades ora autorizadas;

Art.11 O descumprimento do disposto nesta Portaria constitui infração sanitária nos termos da Lei Estadual 6.320/1983.

Art.12 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Joaçaba-SC, 09 de junho de 2020.

Valmor João Reisdorfer
Secretário Municipal de Saúde

Simae - Serviço intermuniCiPal de ÁGua e eSGoto de Joaçaba

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0021/2020 - SIMAE
Publicação Nº 2526186

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0021/2020

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO 
DOS SERVIDORES DO SIMAE, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL JHL Nº 0022/2020, PROCESSO JHL Nº 0027/2020, PROTOCOLO 
JHL Nº 0941/2020

Aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, o Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto de Joaçaba, Herval d’Oeste 
e Luzerna, autarquia dos municípios de Joaçaba, Herval d’Oeste e Luzerna/SC, sito na Rua Tiradentes, nº 123, Centro, em Joaçaba/SC, 
inscrito no CNPJ sob nº 84.591.890/0001-43, neste ato representado por sua Diretora Presidente Patrícia Callegari Warken, doravante de-
nominado “SIMAE” e a empresa Pingo Equipamentos de Segurança Eireli, primeira classificada, abaixo relacionada, doravante denominada 
“DETENTORA”, nos termos da Lei Federal n° 10.520/2002, Decreto Municipal nº 2.879/2006, Decreto Municipal nº 4.388/2013, com aplica-
ção subsidiária da Lei n° 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006 e alterações posteriores, e demais normas legais federais, estaduais 
e municipais vigentes, celebram a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, originada do Processo de Licitação JHL nº 0027/2020, Pregão 
Presencial JHL nº 0022/2020, homologado em 16/06/2020, mediante termos e condições que seguem:

DETENTORAS:

1ª

RAZÃO SOCIAL: Pingo Equipamentos de Segurança Eireli

ENDEREÇO: Rua Colômbia, nº 130-D, Bairro Líder, em Chape-
có/SC.

CNPJ/MF: 78.651.973/0001-88

REPRESENTANTE LEGAL: Altemir Antonio Smaniotto
CPF: 503.245.279-34
RG: 494.875-3

1. DO OBJETO
1.1 A presente Ata tem por objeto o registro de preços visando futura e eventual aquisição de materiais e equipamentos de proteção e 
segurança para uso dos servidores do Simae, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Edital de Licitação 
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e seus Anexos.
1.2 Os produtos registrados são os seguintes:
Item Especificação Unid. Quantidade Preço Unitário Preço Total

4

Calça para saneamento confeccionada 
em tecido sintético (Trevira KP400) 
revestido com PVC em ambas as faces, 
totalmente impermeável, costuras por 
meio de solda eletrônica, reforço entre 
as pernas, ajuste na cintura através de 
cordão. Botas de PVC, sem biqueira, 
acopladas através de costura por solda 
eletrônica. Disponibilizar EPI com CA ou 
similar, impresso/gravado no produto 
comprovando proteção dos membros 
inferiores do usuário contra umidade 
proveniente de operações com uso de 
água. Cor: calça amarela, bota preta. 
Tamanho calça: G, GG e EXG. Tamanho 
bota: 39 a 44
Indicar CA ou similar na proposta.
CA de Referência: 28447. - Marca: 
Brascamp ca 28447

UN 10 95,00 R$ 950,00

5

Cavalete de sinalização com parede 
dupla vazada, confeccionado em polie-
tileno laranja, dimensões aproximadas 
1,16 m (A) X 0,63 m (L), peso mínimo 4 
kg e máximo 6,5 Kg vazio. Possuir com-
partimento para preenchimento com 
água ou areia para aumentar o peso do 
equipamento. As duas partes do cavale-
te devem ser unidas por dispositivo que 
permita fechamento e abertura do cava-
lete, com limite de abertura máximo de 
80 cm. Na parte central superior possuir 
alça do mesmo material para transpor-
te. Ambas as paredes são divididas em 
parte superior, com altura de 32 cm, 
intercalado por um vão vazado, e parte 
inferior com 21 cm de altura, seguido 
de outro vão vazado, e uma barra de 
apoio horizontal inferior. O cavalete 
deve conter inscrições personalizadas 
em serigrafia, sendo na parte superior 
centralizado um símbolo de homens 
trabalhando (losango branco, com 
desenho na cor laranja de um homem 
trabalhando) sobre faixas refletivas 
brancas. Na parte inferior fundo branco, 
com logotipo do Simae nas cores origi-
nais, altura de aproximadamente 12 cm 
e largura proporcional, seguido abaixo 
dos telefones �(49) 3551-8200 ou 
115�, letra Sansation, negrito, cor azul 
marinho, com dimensões aproximadas 7 
cm de altura e 58 cm de largura. Neces-
sário enviar amostra para aprovação.
Marca de referência: Tubo art sinali-
zação, Ecosinal sinalização. - Marca: 
Ecosinal

UN 20 387,00 R$ 7.740,00
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11

Joelheira para uso em atividades 
profissionais que demandam tempo 
ajoelhado (colocação de paralelepípedo 
em calçamento). Confeccionada em 
tecido neoprene, com preenchimento 
interno em gel, parte externa frontal 
do equipamento em tecido resistente 
(Nylon ou similar) e casco para proteção 
contra objetos pontiagudos em material 
resistente e antiderrapante. Possuir 
colarinho/bordas salientes em espuma 
ou outro material macio para evitar que 
o joelho escorregue e fivelas resistentes 
com ajuste de tamanho para fixação, 
preferencialmente em velcro. Dimen-
sões mínimas: 13 cm (L) x 25 cm (A). 
Garantia mínima 12 meses.
Marca de referência: Carbografite, L.A. 
Tools, Colar, Craftsm, Ergodyne. - Mar-
ca: Carbografite CG01

PAR 04 49,90 R$ 199,60

15

Luva de segurança confeccionada em 
vaqueta natural curtida ao cromo, cinco 
dedos, reforço interno na face palmar, 
tira de reforço externa entre o polegar 
e o indicador, punho com ajuste em 
elástico e acabamento em material 
têxtil na borda do punho. Possuir CA ou 
similar, impresso/gravado no produ-
to, comprovando proteção das mãos 
contra agentes abrasivos, escoriantes, 
cortantes e perfurantes, com desempe-
nho mínimo conforme EN388 de 3243. 
Comprimento total mínimo de 24 cm. 
Tamanhos: G e GG.
Indicar CA ou similar na proposta.
CA de referência: 3983, 9455. - Marca: 
Luvas Koch ca 9455

PAR 150 8,50 R$ 1.275,00

23

Respirador purificador de ar tipo peça 
semifacial filtrante (PFF2), modelo 
concha, para proteção contra poeira, 
névoas, fumos e odores de vapores or-
gânicos. Confeccionado em material não 
tecido, composto de fibra de poliéster e 
polipropileno tratados eletrostaticamen-
te e manta de carvão ativado. Na parte 
frontal superior deve conter um clipe 
flexível em material plástico ou metá-
lico, para ajuste no nariz do usuário, e 
internamente uma camada de espuma 
na ponte nasal, fixada ao corpo do res-
pirador através de solda. Possuir válvula 
de exalação, soldada diretamente ao 
seu corpo e dois elásticos para a fixação 
da peça ao rosto do usuário, preferen-
cialmente com dispositivo para ajuste 
do comprimento. Disponibilizar EPI com 
CA ou similar, gravado/impresso no 
equipamento, comprovando proteção 
das vias respiratórias do usuário contra 
poeiras, névoas e fumos (PFF2).
Indicar CA na proposta. CA de referên-
cia: 9626, 39226 - Marca: M.S.A Brasil 
ca 3922

UN 50 12,40 R$ 620,00

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES
2.1 Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do objeto, bem como, para definir procedimentos e normas decorrentes das 
obrigações ora contraídas, integram esta Ata, como se nela estivesse transcrita, os seguintes documentos:
a) Edital do Pregão Presencial nº 0022/2020 e seus anexos;
b) Proposta da(s) Licitante(s);
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c) Planilha de lances do Pregão.

3. VIGÊNCIA
3.1 A presente Ata vigorará pelo período de 12 (doze) meses, contados do dia 17 de junho de 2020.

4. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1 O sistema de registro de preços do SIMAE tem como objetivo manter na entidade o registro de propostas vantajosas e, segundo sua 
conveniência, promover as contratações das licitantes vencedoras do Pregão.
4.2 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações que deles poderão advir facultando-se a realização 
de licitação específica para o objeto pretendido, sendo assegurada à DETENTORA do registro a preferência na contratação em igualdade de 
condições, nos termos do art. 15, § 4º, da Lei nº 8.666/93.
4.3 O SIMAE monitorará, periodicamente os preços dos itens desta Ata, avaliará o mercado constantemente e poderá rever os preços 
registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos serviços 
registrados.
4.3.1 O SIMAE convocará a DETENTORA para negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço de mercado, sempre que verificar que o 
preço registrado está acima do preço de mercado. Caso seja frustrada a negociação para redução do preço, a DETENTORA será liberada 
do compromisso assumido.
4.3.2 No caso de desequilíbrio econômico-financeiro (preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado, e mantendo-se a diferença 
percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta da DETENTORA e aquele vigente no mercado à época do registro 
- equação econômico-financeira), sendo frustrada a negociação entre as partes, a DETENTORA poderá ser liberada do compromisso assu-
mido.
4.3.3 Havendo negociação entre as partes, o aumento para recomposição dos preços unitários em razão de desequilíbrio econômico-finan-
ceiro da Ata de Registro de Preços somente poderá ser dado se a sua ocorrência era imprevisível no momento da licitação, e se houver a 
efetiva comprovação do aumento pela DETENTORA (requerimento, planilha de custos e documentação de suporte).
4.3.4 As alterações de preços oriundos da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio econômico-financeiro, serão publicadas na im-
prensa oficial, sem prejuízo do cumprimento da obrigação contida no art. 15, § 2º, da Lei nº 8.666/93 (publicação trimestral dos preços 
registrados).
4.4 A contratação com a DETENTORA será formalizada por instrumento contratual, autorização de compra ou nota de empenho de despesa, 
observando-se o disposto no art. 62, da Lei nº 8.666/93.
4.4.1 A DETENTORA poderá ser convocada para assinar Contrato (se esse for o caso), devendo firmá-lo em até 3 (três) dias úteis, contados 
do recebimento da notificação (via e-mail ou correio).
4.4.2 A autorização de fornecimento ou o instrumento similar conterá: as especificações e quantidade do bem pretendido; os preços regis-
trados, os quais deverão ser respeitados pela DETENTORA; os prazos para entrega dos bens; o número do processo licitatório; a indicação 
da dotação orçamentária que dará cobertura à despesa.

5. DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS
5.1 A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas pela DETENTORA enseja a aplicação das penalidades previstas nesta Ata de 
Registro de Preços.
5.2 A DETENTORA será responsável por eventuais danos havidos no objeto, provenientes de negligência, imperícia e/ou imprudência prati-
cados por seus empregados, obrigando-se a substituí-los, ou a indenizar a Administração do prejuízo causado.
5.3 A DETENTORA deverá manter, até o cumprimento final de sua obrigação, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, devendo comunicar imediatamente ao SIMAE qualquer alteração que possa comprometer o objeto contratado.

6. DO ACOMPANHAMENTO
6.1 O gestor dos Contratos e/ou Autorizações de Fornecimento oriundos desta Ata de Registro de Preços é Graciela Pratto, lotado no Setor 
de Materiais, Transporte e Patrimônio do Simae, e-mail: licitacao@simae.sc.gov.br, telefone: (49) 3551-8200.
6.2 O fiscal dos Contratos e/ou Autorizações de Fornecimento oriundos desta Ata de Registro de Preços é Nathalia D. Schlichting Oliari, 
Técnica de Segurança do Trabalho do Simae, e-mail: sst@simae.sc.gov.br, telefone: (49) 3551-8200.

7. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO
7.1 Os produtos deverão ser, respectivamente, entregues conforme a necessidade do SIMAE, que procederá à solicitação nas quantidades 
que lhe convier, realizada dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
7.2 O PRAZO PARA ENTREGA do objeto, depois de enviada Autorização de Fornecimento/Empenho, deverá ser de no máximo 30 (trinta) 
dias corridos, contados do recebimento da autorização.
7.3 Os produtos deverão ser entregues em conformidade com as características mínimas constantes nas especificações do objeto e com as 
exigências estabelecidas pelo SIMAE, constantes no Anexo I do Edital, incluindo o prazo de validade mínimo.
7.4 Os produtos deverão ser entregues na Sede Administrativa do SIMAE localizada na Rua Tiradentes nº123, Centro, em Joaçaba/SC.
7.5.1 O TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA SÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA VENCEDORA, devendo a mesma tomar os mínimos 
cuidados para que todo o processo de transporte seja realizado de forma íntegra e sem nenhum tipo de dano.
7.5 A rejeição total ou parcial dos produtos pelo SIMAE sujeitará a DETENTORA às sanções previstas no item 13 desta Ata de Registro de 
Preços e a devolução da nota fiscal/fatura.
7.6 O aceite dos produtos não exclui a responsabilidade civil da DETENTORA por vícios de quantidade ou de qualidade dos produtos, ou por 
desacordo com as especificações estabelecidas neste Edital, verificadas posteriormente.
7.7 Caso a nova remessa, entregue em substituição à rejeitada, seja também objeto de rejeição, ficará demonstrada a incapacidade téc-
nica da DETENTORA de entregar o produto nas condições e especificações pactuadas e poderá sujeitá-la à multa e a suspensão de licitar 
e contratar com o SIMAE, conforme previsto no item 13 desta Ata de Registro de Preços, bem como a sua rescisão unilateral pelo SIMAE 
para os itens recusados.
7.8 Fica estabelecido que os produtos serão recebidos:
a) provisoriamente, para verificação de conformidade com as especificações do Edital;
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b) definitivamente, após a verificação da qualidade e conformidade dos produtos com as especificações e a consequente aceitação, libe-
rando o pagamento.
7.9 Somente será encaminhado a Nota Fiscal para pagamento após o recebimento definitivo dos produtos, cujo pagamento se dará até o 
5º (quinto) dia subsequente ao recebimento definitivo.
7.10 Os produtos recusados deverão ser substituídas no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da data de notificação apre-
sentada à DETENTORA, sem qualquer ônus para o SIMAE.
7.11 O aceite dos produtos não exclui a responsabilidade civil da DETENTORA por vícios de quantidade ou qualidade, ou por desacordo com 
as especificações estabelecidas neste Edital, verificadas posteriormente.
7.12 Se no prazo de garantia, os produtos apresentarem vício oculto ou defeito a DETENTORA deverá substituí-los no prazo de 15 (quinze) 
dias corridos a contar da notificação do SIMAE sem qualquer ônus para esta autarquia.
7.13 A DETENTORA deverá responsabilizar-se pelo envio e frete dos produtos, incluindo as situações onde houver a necessidade de troca 
ou devolução dos produtos recusados por não atendimento ao Edital.

8. DA FORMA DE PAGAMENTO
8.1 O pagamento será efetivado de acordo com a proposta de preços apresentada pela DETENTORA, observado o que consta nesta Ata de 
Registro de Preços, no Edital e seus Anexos, inclusive quanto à forma e condições de pagamento.
8.2 O pagamento será:
8.2.1 Efetivado após o recebimento do item, mediante apresentação das notas fiscais/faturas de produtos que deverão ser emitidas em 
nome do Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto, CNPJ 84.591.890/0001-43, ao e-mail nf@simae.sc.gov.br da qual deverá constar o nú-
mero desta licitação, acompanhado do número do Empenho emitido pelo SIMAE.
8.2.2 Realizado através do SIMAE, no prazo de 10 (dez) dias úteis, após o atesto do Fiscal, observado o que consta no item 7 desta Ata de 
Registro de Preços.
8.2.3 Caso o produto seja recusado ou o documento fiscal apresente incorreção, o prazo de pagamento será contado a partir da data da 
regularização do produto, ou do documento fiscal, a depender do evento.
8.3 É OBRIGATÓRIO A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-e), em substituição às notas impressas 1 e 1 A.
8.4 Nenhum pagamento será efetuado à DETENTORA enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de 
penalidade ou inadimplência contratual.
8.5 Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
8.6 O SIMAE exigirá da DETENTORA, que mantenha atualizadas as Certidões Negativas de Débito com o INSS E FGTS.
8.7 O pagamento será efetuado diretamente através de depósito bancário em Banco indicado pela DETENTORA.
8.8 Fica expressamente estabelecido que os preços constantes na proposta da DETENTORA incluem todos os custos diretos e indiretos 
requeridos para entrega dos produtos, constituindo-se na única remuneração devida.
8.9 No eventual atraso de pagamento por parte do SIMAE, a compensação financeira será a atualização ocorrida entre o último dia para 
pagamento estabelecido e a data do pagamento efetivamente ocorrido, baseado no INPC-IBGE.

9. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
9.1 As despesas resultantes desta Ata de Registro de Preços ocorrerão à conta de DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS do exercício de 2020, 
consignadas no:
ÓRGÃO/UNIDADE: 14.01
FUNÇÃO/PROGRAMA: 17.512.0028
PROJETO/ATIVIDADE: 2.060/ 2.061/ 2.062

10. RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA DETENTORA
10.1 Fornecer os produtos nos prazos máximos estabelecidos no item 7 desta Ata de Registro de Preços, obedecendo rigorosamente às 
especificações técnicas do Anexo I do Edital.
10.2 Atender às especificações do Anexo I do Edital e executar de acordo com a demanda apresentada pelo SIMAE, durante a validade da 
Ata de Registro de Preços.
10.3 Manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no presente Processo Licitatório.
10.4 Responsabilizar-se por qualquer dano pessoal ou material causados ao SIMAE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 
execução do objeto. O SIMAE ficará alheio à relação jurídica que se estabelecer entre a DETENTORA e os terceiros eventualmente prejudi-
cados por tais danos.
10.5 Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, securitários e de geren-
ciamento, resultantes da execução do objeto.

11. RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO SIMAE
11.1 Tomar todas as providências necessárias à execução do processo licitatório.
11.2 Manter pessoas ou constituir Comissão Especial designada pelo Diretor Presidente do SIMAE, visando à fiscalização da execução do 
Contrato e desta Ata de Registro de Preços.
11.3 Efetuar o pagamento à DETENTORA, de acordo com o item 8 desta Ata de Registro de Preços.
11.4 Conceder revisões contratuais toda vez que se verificar alterações no equilíbrio econômico-financeiro inicialmente estabelecido, me-
diante requerimento formal protocolado pela DETENTORA, devidamente instruído, com a comprovação do aumento dos custos.
11.5 Emitir, através do Setor de Materiais, Transporte e Patrimônio, Autorização de Fornecimento/Empenho para a execução dos itens objeto 
da presente Ata de Registro de Preços.
11.6 Providenciar a publicação desta Ata de Registro de Preços, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

12. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DA FORNECEDORA
12.1 O registro da DETENTORA poderá ser cancelado, garantida a prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento 
da notificação, nas seguintes hipóteses:

mailto:nf@simae.sc.gov.br
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I – Pelo SIMAE:
a) quando a empresa descumprir as exigências do Edital ou da respectiva Ata;
b) quando a empresa, injustificadamente, deixar de firmar o Contrato decorrente do registro de preços;
c) quando a empresa der causa a rescisão administrativa de Contrato decorrente de registro de preços, por um dos motivos elencados no 
art. 78 e seus incisos da Lei nº 8.666/93;
d) quando não aceitar abaixar o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
e) por razões de interesse público devidamente fundamentadas, na forma do inciso XII, do art. 78 da Lei nº 8.666/93.
II – A pedido da DETENTORA, em virtude de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento 
da ata.
12.2 Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Administração fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e 
informará aos demais fornecedores a nova ordem de registro.

13. DAS SANÇÕES
13.1 As sanções e penalidades que poderão ser aplicadas à DETENTORA, garantida a prévia defesa, são as previstas na Lei Federal nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, no Pregão e nesta Ata de Re-
gistro de Preços.
13.2 Penalidades que poderão ser cominadas, individual ou cumulativamente, à DETENTORA:
I – Advertência, que será aplicada:
a) no caso de descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, por culpa exclusiva da DETENTORA;
b) nas ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços do SIMAE, a seu critério, desde que não caiba a 
aplicação de sanção mais grave;
II – Multa, que será deduzida dos respectivos créditos, ou cobrados administrativamente ou judicialmente, correspondente a:
a) 5% (cinco por cento) do valor máximo estabelecido para a licitação, pela recusa em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, no prazo de até 10 (dez) dias úteis;
b) 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia útil de atraso na entrega do produto, cuja aplicação será sobre o valor total do Empenho em 
que ocorreu o atraso, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor total do Empenho;
c) 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Empenho, no caso da DETENTORA não entregar os produtos, desatender às condições es-
tipuladas ou pedir a rescisão da Ata de Registro de Preços, calculada sobre o total ou a parte inadimplente;
III – Impedimento, de acordo com o art. 7º, da Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002: a DETENTORA, sem prejuízo das demais cominações 
legais e contratuais, ficará impedida de licitar e contratar com o SIMAE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, na hipótese de:
a) recusar-se a assinar o Contrato ou a receber o Empenho, quando enviado por e-mail, dentro do prazo de validade da proposta;
b) deixar de apresentar os documentos discriminados no Edital, tendo declarado que cumpria os requisitos de habilitação;
c) apresentar documentação falsa para participar no certame, conforme registrado em ata, ou demonstrado em procedimento administra-
tivo, mesmo que posterior ao encerramento do certame;
d) retardar a execução do certame por conduta reprovável da licitante, registrada em ata;
e) não manter a proposta após a adjudicação;
f) desistir de lance verbal realizado na fase de competição;
g) comportar-se de modo inidôneo durante a realização do certame, registrado em ata;
h) fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal demonstrada durante ou após a realização do certame;
i) falhar ou fraudar a execução do Contrato;
j) descumprir as obrigações decorrentes do Contrato;
k) ser considerada tecnicamente incapaz de fornecer o objeto do Contrato.
IV – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade (nas mesmas hipóteses previstas para o impedi-
mento, sempre que julgar a necessidade de aplicação de penalidade mais grave).
13.3 As sanções de advertência, de impedimento de licitar e contratar com o SIMAE e de declaração de inidoneidade para licitar e contratar 
com a Administração Pública poderão ser aplicadas à DETENTORA juntamente com a de multa.
13.4 Na aplicação das penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços, o SIMAE considerará, motivadamente, a gravidade da falta, 
seus efeitos, bem como os antecedentes da DETENTORA, graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as justificativas da 
DETENTORA, nos termos do que dispõe o art. 87, caput, da Lei nº 8.666/93.
13.5 O SIMAE observará a boa-fé da DETENTORA e as circunstâncias atenuantes e agravantes em que a infração foi praticada. Assim, a Ad-
ministração 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 SIMAE ou a terceiros.
13.6 A reincidência da sanção de advertência, ensejará a aplicação de penalidade de suspensão.
13.7 O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado à DETENTORA.
13.7.1 Se o valor a ser pago à DETENTORA não for suficiente para cobrir o valor da multa, fica essa obrigada a recolher a importância devida 
no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.
13.7.2 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela DETENTORA ao SIMAE, esse será encaminhado para inscrição 
em dívida ativa.
13.7.3 O não pagamento da multa implicará na aplicação da penalidade de impedimento de licitar e contratar com o SIMAE.
13.8 As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da DETENTORA e, quando a empresa for declarada inidônea, no Cadastro 
Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS).
13.9 Nenhum pagamento será realizado à DETENTORA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta 
em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

14. DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1 Elegem as partes contratantes o foro da cidade de Joaçaba/SC, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas desta Ata, renun-
ciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
14.2 E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas, em 02 (duas) vias de igual teor, para todos 
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os efeitos de direito.
Joaçaba/SC, 16 de junho de 2020.

Patrícia Callegari Warken
Diretora Presidente do Simae

Altemir Antonio Smaniotto
Pingo Equipamentos de Segurança Eirelli

Testemunhas:

Nathalia D. Schlichting Oliari Graciela Pratto
Técnica de Segurança do Trabalho Encarregada de Serviço

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0022/2020 - SIMAE
Publicação Nº 2526189

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0022/2020

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO 
DOS SERVIDORES DO SIMAE, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL JHL Nº 0022/2020, PROCESSO JHL Nº 0027/2020, PROTOCOLO 
JHL Nº 0941/2020

Aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, o Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto de Joaçaba, Herval d’Oeste e Lu-
zerna, autarquia dos municípios de Joaçaba, Herval d’Oeste e Luzerna/SC, sito na Rua Tiradentes, nº 123, Centro, em Joaçaba/SC, inscrito 
no CNPJ sob nº 84.591.890/0001-43, neste ato representado por sua Diretora Presidente Patrícia Callegari Warken, doravante denominado 
“SIMAE” e a empresa Proteggere Indústria e Comércio de EPIs Eireli, primeira classificada, abaixo relacionada, doravante denominada “DE-
TENTORA”, nos termos da Lei Federal n° 10.520/2002, Decreto Municipal nº 2.879/2006, Decreto Municipal nº 4.388/2013, com aplicação 
subsidiária da Lei n° 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006 e alterações posteriores, e demais normas legais federais, estaduais e 
municipais vigentes, celebram a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, originada do Processo de Licitação JHL nº 0027/2020, Pregão 
Presencial JHL nº 0022/2020, homologado em 16/06/2020, mediante termos e condições que seguem:

DETENTORAS:

1ª

RAZÃO SOCIAL: Proteggere Indústria e Comércio de EPIs Eireli

ENDEREÇO: Av. Comandante Kraemer, nº 932, Centro, em 
Erechim/RS.

CNPJ/MF: 12.670.981/0002-44

REPRESENTANTE LEGAL: Arali Tanani Pedrotti Scalabrin
CPF: 656.725.260-04
RG: 1051157699

1. DO OBJETO
1.1 A presente Ata tem por objeto o registro de preços visando futura e eventual aquisição de materiais e equipamentos de proteção e 
segurança para uso dos servidores do Simae, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Edital de Licitação 
e seus Anexos.
1.2 Os produtos registrados são os seguintes:
Item Especificação Unid. Quantidade Preço Unitário Preço Total

7

Creme protetor de segurança para pele, classificado 
como grupo 3, com proteção contra agentes químicos 
e biológicos. Aprovado para riscos provenientes de pro-
dutos químicos, como: tolueno, xileno, benzina, que-
rosene, thinner, gasolina, óleo mineral, óleo diesel, pós 
em geral, cloreto de metileno, tintas, ácido fosfórico 
15%, ácido clorídrico 15%, ácido sulfúrico 15%, ácido 
acético 10%, hidróxido de sódio 10%). Possuir ação 
antisséptica para bactérias do grupo coliformes totais e 
fecais. Dermatologicamente testado e hipoalergênico. 
Bisnaga com no mínimo120 gramas. Disponibilizar com 
mínimo 18 meses de validade.
Indicar CA ou similar na proposta.
CA de referência: 11946, 38185. - Marca: NUTRIEX

UN 05 6,89 R$ 34,45
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17

Palmilha de conforto, confeccionada em EVA ou PU, 
altura mínima 5 mm, dublada com revestimento em te-
cido, tratamento antibacteriano e antifúngico, lavável. 
Tamanho: 35 ao 44.
Marca de referência: Viposa, Marluvas, Bracol - Marca: 
COUROARTE

PAR 60 1,94 R$ 116,40

20

Protetor solar de uso profissional, destinado a proteção 
da pele contra a ação nociva da radiação solar e/ou 
solda elétrica, abrangendo as radiações dos tipos UVA 
e UVB, e com fator de proteção mínimo de FPS 60 e 
UVA mínima de 1/3 da UVB. Composição isenta de 
ingredientes perigosos à saúde, fórmula fotoestável, 
resistente ao suor e contato com água, hipoalergênico, 
ação imediata, formulação cosmética não comodogê-
nica, não oleoso (oil-free), não perfumado, não conter 
base facial nem corantes ou tonalizantes, livre de 
ácido paraminobenzóico (PABA) e benzofenona-3 em 
concentração não superior a 10%. Conter em sua com-
posição dióxido de titânio e/ou óxido de zinco. Testado 
dermatologicamente para utilização em qualquer parte 
do corpo sem restrição, e com efeito de duração de 4 
horas em pele seca. Registro na ANVISA. Embalagem 
com 120ml/120gr, com validade mínima de 12 meses a 
contar da data da entrega.
Marca de referência: Mavaro, Nutriex, Luvex. - Marca: 
NUTRIEX

UN 60 14,00 R$ 840,00

25

Calça em tecido FR (Fire Resistent) 100% algodão, 
com gramatura máxima de 290 g/m², na cor azul 
Royal, com faixas refletivas retardante a chamas. Cós 
preferencialmente em elástico com cordão para ajuste, 
dois bolsos frontais e dois bolsos traseiros, com cos-
turas reforçadas tipo travete nos pontos vulneráveis. 
Estampa em serigrafia "SIMAE" na vertical, na coxa 
direita, a 2 cm da costura da direita (costura de fora), 
aproximadamente 14 cm abaixo do bolso, fonte �arial 
black�, tamanho da serigrafia 22 cm altura x 5 cm 
largura, na cor branca, conforme imagem ilustrativa 
abaixo:
S
I
M
A
E
Faixa refletiva de acordo com as especificações da NBR 
15292, com no mínimo 50 mm de largura, constituída 
de segmento central retrorrefletivo na cor prata que 
reflete cor branca sob foco de luz incidente, de no má-
ximo 25 mm de largura, entre dois segmentos laterais 
na cor amarelo esverdeado fluorescente de no máximo 
15 mm de largura cada. A faixa deve estar localizada 
abaixo dos joelhos em toda a circunferência, sendo 
costurada e colada nas duas extremidades e em toda a 
extensão. Resistência mínima ATPV 8 cal/cm². Costura 
reforçada com linha retardante a chama 100% meta 
aramida. Possuir CA ou similar, impresso/gravado no 
produto, comprovando proteção contra arco elétrico e 
fogo repentino. Tamanho M e G.
Indicar CA ou similar na proposta.
CA de referência: 38906, 31127, 30903. - Marca: 
COMMANDERS

UN 10 118,00 R$ 1.180,00
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26

Camisa em Tecido FR (Fire Resistent) 100% algodão, 
com gramatura máxima de 290 g/m², na cor azul 
Royal, com faixas refletivas retardante a chamas. 
Fechamento frontal em botões plásticos com vista. 
Mangas longas com fechamento em botão plástico ou 
elástico no punho. Gola tipo esporte, abotoada até 
em cima. Bolso superior esquerdo com no mínimo 12 
cm largura x 14 cm altura, com estampa em serigrafia 
centralizada sobre o bolso com logotipo do Simae na 
horizontal na cor branca, tamanho aproximado 2,5 x 8 
cm. Estampa serigrafada nas costas, 15 cm abaixo da 
gola, fonte �arial black� tamanho 22 cm largura x 5 
cm altura, na cor branca, com a inscrição "SIMAE" na 
horizontal, conforme imagem abaixo:
S I M A E
Faixa refletiva de acordo com as especificações da NBR 
15292, com no mínimo 50 mm de largura, constituída 
de segmento central retrorrefletivo na cor prata que 
reflete cor branca sob foco de luz incidente, de no má-
ximo 25 mm de largura, entre dois segmentos laterais 
na cor amarelo esverdeado fluorescente de no máximo 
15 mm de largura cada. A faixa deve estar localizada 
no tronco, abaixo do bolso, e nas mangas na mesma 
altura em toda a circunferência, sendo costurada e 
colada nas duas extremidades e em toda a extensão. 
Costuras reforçadas tipo travete nos pontos vulnerá-
veis. Resistência mínima de ATPV 8 cal/cm². Costura 
reforçada com linha retardante a chama 100% meta 
aramida. Possuir CA ou similar, impresso/gravado no 
produto, comprovando proteção contra arco elétrico e 
fogo repentino. Tamanho M e G.
Indicar CA na proposta. CA de referência: 38905, 
31126, 30774. - Marca: COMMANDERS

UN 05 140,00 R$ 700,00

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES
2.1 Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do objeto, bem como, para definir procedimentos e normas decorrentes das 
obrigações ora contraídas, integram esta Ata, como se nela estivesse transcrita, os seguintes documentos:
a) Edital do Pregão Presencial nº 0022/2020 e seus anexos;
b) Proposta da(s) Licitante(s);
c) Planilha de lances do Pregão.

3. VIGÊNCIA
3.1 A presente Ata vigorará pelo período de 12 (doze) meses, contados do dia 17 de junho de 2020.

4. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1 O sistema de registro de preços do SIMAE tem como objetivo manter na entidade o registro de propostas vantajosas e, segundo sua 
conveniência, promover as contratações das licitantes vencedoras do Pregão.
4.2 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações que deles poderão advir facultando-se a realização 
de licitação específica para o objeto pretendido, sendo assegurada à DETENTORA do registro a preferência na contratação em igualdade de 
condições, nos termos do art. 15, § 4º, da Lei nº 8.666/93.
4.3 O SIMAE monitorará, periodicamente os preços dos itens desta Ata, avaliará o mercado constantemente e poderá rever os preços 
registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos serviços 
registrados.
4.3.1 O SIMAE convocará a DETENTORA para negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço de mercado, sempre que verificar que o 
preço registrado está acima do preço de mercado. Caso seja frustrada a negociação para redução do preço, a DETENTORA será liberada 
do compromisso assumido.
4.3.2 No caso de desequilíbrio econômico-financeiro (preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado, e mantendo-se a diferença 
percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta da DETENTORA e aquele vigente no mercado à época do registro 
- equação econômico-financeira), sendo frustrada a negociação entre as partes, a DETENTORA poderá ser liberada do compromisso assu-
mido.
4.3.3 Havendo negociação entre as partes, o aumento para recomposição dos preços unitários em razão de desequilíbrio econômico-finan-
ceiro da Ata de Registro de Preços somente poderá ser dado se a sua ocorrência era imprevisível no momento da licitação, e se houver a 
efetiva comprovação do aumento pela DETENTORA (requerimento, planilha de custos e documentação de suporte).
4.3.4 As alterações de preços oriundos da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio econômico-financeiro, serão publicadas na im-
prensa oficial, sem prejuízo do cumprimento da obrigação contida no art. 15, § 2º, da Lei nº 8.666/93 (publicação trimestral dos preços 
registrados).
4.4 A contratação com a DETENTORA será formalizada por instrumento contratual, autorização de compra ou nota de empenho de despesa, 
observando-se o disposto no art. 62, da Lei nº 8.666/93.
4.4.1 A DETENTORA poderá ser convocada para assinar Contrato (se esse for o caso), devendo firmá-lo em até 3 (três) dias úteis, contados 
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do recebimento da notificação (via e-mail ou correio).
4.4.2 A autorização de fornecimento ou o instrumento similar conterá: as especificações e quantidade do bem pretendido; os preços regis-
trados, os quais deverão ser respeitados pela DETENTORA; os prazos para entrega dos bens; o número do processo licitatório; a indicação 
da dotação orçamentária que dará cobertura à despesa.

5. DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS
5.1 A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas pela DETENTORA enseja a aplicação das penalidades previstas nesta Ata de 
Registro de Preços.
5.2 A DETENTORA será responsável por eventuais danos havidos no objeto, provenientes de negligência, imperícia e/ou imprudência prati-
cados por seus empregados, obrigando-se a substituí-los, ou a indenizar a Administração do prejuízo causado.
5.3 A DETENTORA deverá manter, até o cumprimento final de sua obrigação, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, devendo comunicar imediatamente ao SIMAE qualquer alteração que possa comprometer o objeto contratado.

6. DO ACOMPANHAMENTO
6.1 O gestor dos Contratos e/ou Autorizações de Fornecimento oriundos desta Ata de Registro de Preços é Graciela Pratto, lotado no Setor 
de Materiais, Transporte e Patrimônio do Simae, e-mail: licitacao@simae.sc.gov.br, telefone: (49) 3551-8200.
6.2 O fiscal dos Contratos e/ou Autorizações de Fornecimento oriundos desta Ata de Registro de Preços é Nathalia D. Schlichting Oliari, 
Técnica de Segurança do Trabalho do Simae, e-mail: sst@simae.sc.gov.br, telefone: (49) 3551-8200.

7. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO
7.1 Os produtos deverão ser, respectivamente, entregues conforme a necessidade do SIMAE, que procederá à solicitação nas quantidades 
que lhe convier, realizada dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
7.2 O PRAZO PARA ENTREGA do objeto, depois de enviada Autorização de Fornecimento/Empenho, deverá ser de no máximo 30 (trinta) 
dias corridos, contados do recebimento da autorização.
7.3 Os produtos deverão ser entregues em conformidade com as características mínimas constantes nas especificações do objeto e com as 
exigências estabelecidas pelo SIMAE, constantes no Anexo I do Edital, incluindo o prazo de validade mínimo.
7.4 Os produtos deverão ser entregues na Sede Administrativa do SIMAE localizada na Rua Tiradentes nº123, Centro, em Joaçaba/SC.
7.5.1 O TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA SÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA VENCEDORA, devendo a mesma tomar os mínimos 
cuidados para que todo o processo de transporte seja realizado de forma íntegra e sem nenhum tipo de dano.
7.5 A rejeição total ou parcial dos produtos pelo SIMAE sujeitará a DETENTORA às sanções previstas no item 13 desta Ata de Registro de 
Preços e a devolução da nota fiscal/fatura.
7.6 O aceite dos produtos não exclui a responsabilidade civil da DETENTORA por vícios de quantidade ou de qualidade dos produtos, ou por 
desacordo com as especificações estabelecidas neste Edital, verificadas posteriormente.
7.7 Caso a nova remessa, entregue em substituição à rejeitada, seja também objeto de rejeição, ficará demonstrada a incapacidade téc-
nica da DETENTORA de entregar o produto nas condições e especificações pactuadas e poderá sujeitá-la à multa e a suspensão de licitar 
e contratar com o SIMAE, conforme previsto no item 13 desta Ata de Registro de Preços, bem como a sua rescisão unilateral pelo SIMAE 
para os itens recusados.
7.8 Fica estabelecido que os produtos serão recebidos:
a) provisoriamente, para verificação de conformidade com as especificações do Edital;
b) definitivamente, após a verificação da qualidade e conformidade dos produtos com as especificações e a consequente aceitação, libe-
rando o pagamento.
7.9 Somente será encaminhado a Nota Fiscal para pagamento após o recebimento definitivo dos produtos, cujo pagamento se dará até o 
5º (quinto) dia subsequente ao recebimento definitivo.
7.10 Os produtos recusados deverão ser substituídas no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da data de notificação apre-
sentada à DETENTORA, sem qualquer ônus para o SIMAE.
7.11 O aceite dos produtos não exclui a responsabilidade civil da DETENTORA por vícios de quantidade ou qualidade, ou por desacordo com 
as especificações estabelecidas neste Edital, verificadas posteriormente.
7.12 Se no prazo de garantia, os produtos apresentarem vício oculto ou defeito a DETENTORA deverá substituí-los no prazo de 15 (quinze) 
dias corridos a contar da notificação do SIMAE sem qualquer ônus para esta autarquia.
7.13 A DETENTORA deverá responsabilizar-se pelo envio e frete dos produtos, incluindo as situações onde houver a necessidade de troca 
ou devolução dos produtos recusados por não atendimento ao Edital.

8. DA FORMA DE PAGAMENTO
8.1 O pagamento será efetivado de acordo com a proposta de preços apresentada pela DETENTORA, observado o que consta nesta Ata de 
Registro de Preços, no Edital e seus Anexos, inclusive quanto à forma e condições de pagamento.
8.2 O pagamento será:
8.2.1 Efetivado após o recebimento do item, mediante apresentação das notas fiscais/faturas de produtos que deverão ser emitidas em 
nome do Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto, CNPJ 84.591.890/0001-43, ao e-mail nf@simae.sc.gov.br da qual deverá constar o nú-
mero desta licitação, acompanhado do número do Empenho emitido pelo SIMAE.
8.2.2 Realizado através do SIMAE, no prazo de 10 (dez) dias úteis, após o atesto do Fiscal, observado o que consta no item 7 desta Ata de 
Registro de Preços.
8.2.3 Caso o produto seja recusado ou o documento fiscal apresente incorreção, o prazo de pagamento será contado a partir da data da 
regularização do produto, ou do documento fiscal, a depender do evento.
8.3 É OBRIGATÓRIO A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-e), em substituição às notas impressas 1 e 1 A.
8.4 Nenhum pagamento será efetuado à DETENTORA enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de 
penalidade ou inadimplência contratual.
8.5 Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
8.6 O SIMAE exigirá da DETENTORA, que mantenha atualizadas as Certidões Negativas de Débito com o INSS E FGTS.
8.7 O pagamento será efetuado diretamente através de depósito bancário em Banco indicado pela DETENTORA.

mailto:nf@simae.sc.gov.br
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8.8 Fica expressamente estabelecido que os preços constantes na proposta da DETENTORA incluem todos os custos diretos e indiretos 
requeridos para entrega dos produtos, constituindo-se na única remuneração devida.
8.9 No eventual atraso de pagamento por parte do SIMAE, a compensação financeira será a atualização ocorrida entre o último dia para 
pagamento estabelecido e a data do pagamento efetivamente ocorrido, baseado no INPC-IBGE.

9. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
9.1 As despesas resultantes desta Ata de Registro de Preços ocorrerão à conta de DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS do exercício de 2020, 
consignadas no:
ÓRGÃO/UNIDADE: 14.01
FUNÇÃO/PROGRAMA: 17.512.0028
PROJETO/ATIVIDADE: 2.060/ 2.061/ 2.062

10. RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA DETENTORA
10.1 Fornecer os produtos nos prazos máximos estabelecidos no item 7 desta Ata de Registro de Preços, obedecendo rigorosamente às 
especificações técnicas do Anexo I do Edital.
10.2 Atender às especificações do Anexo I do Edital e executar de acordo com a demanda apresentada pelo SIMAE, durante a validade da 
Ata de Registro de Preços.
10.3 Manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no presente Processo Licitatório.
10.4 Responsabilizar-se por qualquer dano pessoal ou material causados ao SIMAE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 
execução do objeto. O SIMAE ficará alheio à relação jurídica que se estabelecer entre a DETENTORA e os terceiros eventualmente prejudi-
cados por tais danos.
10.5 Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, securitários e de geren-
ciamento, resultantes da execução do objeto.

11. RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO SIMAE
11.1 Tomar todas as providências necessárias à execução do processo licitatório.
11.2 Manter pessoas ou constituir Comissão Especial designada pelo Diretor Presidente do SIMAE, visando à fiscalização da execução do 
Contrato e desta Ata de Registro de Preços.
11.3 Efetuar o pagamento à DETENTORA, de acordo com o item 8 desta Ata de Registro de Preços.
11.4 Conceder revisões contratuais toda vez que se verificar alterações no equilíbrio econômico-financeiro inicialmente estabelecido, me-
diante requerimento formal protocolado pela DETENTORA, devidamente instruído, com a comprovação do aumento dos custos.
11.5 Emitir, através do Setor de Materiais, Transporte e Patrimônio, Autorização de Fornecimento/Empenho para a execução dos itens objeto 
da presente Ata de Registro de Preços.
11.6 Providenciar a publicação desta Ata de Registro de Preços, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

12. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DA FORNECEDORA
12.1 O registro da DETENTORA poderá ser cancelado, garantida a prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento 
da notificação, nas seguintes hipóteses:
I – Pelo SIMAE:
a) quando a empresa descumprir as exigências do Edital ou da respectiva Ata;
b) quando a empresa, injustificadamente, deixar de firmar o Contrato decorrente do registro de preços;
c) quando a empresa der causa a rescisão administrativa de Contrato decorrente de registro de preços, por um dos motivos elencados no 
art. 78 e seus incisos da Lei nº 8.666/93;
d) quando não aceitar abaixar o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
e) por razões de interesse público devidamente fundamentadas, na forma do inciso XII, do art. 78 da Lei nº 8.666/93.
II – A pedido da DETENTORA, em virtude de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento 
da ata.
12.2 Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Administração fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e 
informará aos demais fornecedores a nova ordem de registro.

13. DAS SANÇÕES
13.1 As sanções e penalidades que poderão ser aplicadas à DETENTORA, garantida a prévia defesa, são as previstas na Lei Federal nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, no Pregão e nesta Ata de Re-
gistro de Preços.
13.2 Penalidades que poderão ser cominadas, individual ou cumulativamente, à DETENTORA:
I – Advertência, que será aplicada:
a) no caso de descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, por culpa exclusiva da DETENTORA;
b) nas ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços do SIMAE, a seu critério, desde que não caiba a 
aplicação de sanção mais grave;
II – Multa, que será deduzida dos respectivos créditos, ou cobrados administrativamente ou judicialmente, correspondente a:
a) 5% (cinco por cento) do valor máximo estabelecido para a licitação, pela recusa em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, no prazo de até 10 (dez) dias úteis;
b) 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia útil de atraso na entrega do produto, cuja aplicação será sobre o valor total do Empenho em 
que ocorreu o atraso, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor total do Empenho;
c) 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Empenho, no caso da DETENTORA não entregar os produtos, desatender às condições es-
tipuladas ou pedir a rescisão da Ata de Registro de Preços, calculada sobre o total ou a parte inadimplente;
III – Impedimento, de acordo com o art. 7º, da Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002: a DETENTORA, sem prejuízo das demais cominações 
legais e contratuais, ficará impedida de licitar e contratar com o SIMAE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, na hipótese de:
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a) recusar-se a assinar o Contrato ou a receber o Empenho, quando enviado por e-mail, dentro do prazo de validade da proposta;
b) deixar de apresentar os documentos discriminados no Edital, tendo declarado que cumpria os requisitos de habilitação;
c) apresentar documentação falsa para participar no certame, conforme registrado em ata, ou demonstrado em procedimento administra-
tivo, mesmo que posterior ao encerramento do certame;
d) retardar a execução do certame por conduta reprovável da licitante, registrada em ata;
e) não manter a proposta após a adjudicação;
f) desistir de lance verbal realizado na fase de competição;
g) comportar-se de modo inidôneo durante a realização do certame, registrado em ata;
h) fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal demonstrada durante ou após a realização do certame;
i) falhar ou fraudar a execução do Contrato;
j) descumprir as obrigações decorrentes do Contrato;
k) ser considerada tecnicamente incapaz de fornecer o objeto do Contrato.
IV – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade (nas mesmas hipóteses previstas para o impedi-
mento, sempre que julgar a necessidade de aplicação de penalidade mais grave).
13.3 As sanções de advertência, de impedimento de licitar e contratar com o SIMAE e de declaração de inidoneidade para licitar e contratar 
com a Administração Pública poderão ser aplicadas à DETENTORA juntamente com a de multa.
13.4 Na aplicação das penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços, o SIMAE considerará, motivadamente, a gravidade da falta, 
seus efeitos, bem como os antecedentes da DETENTORA, graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as justificativas da 
DETENTORA, nos termos do que dispõe o art. 87, caput, da Lei nº 8.666/93.
13.5 O SIMAE observará a boa-fé da DETENTORA e as circunstâncias atenuantes e agravantes em que a infração foi praticada. Assim, a Ad-
ministração 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 SIMAE ou a terceiros.
13.6 A reincidência da sanção de advertência, ensejará a aplicação de penalidade de suspensão.
13.7 O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado à DETENTORA.
13.7.1 Se o valor a ser pago à DETENTORA não for suficiente para cobrir o valor da multa, fica essa obrigada a recolher a importância devida 
no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.
13.7.2 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela DETENTORA ao SIMAE, esse será encaminhado para inscrição 
em dívida ativa.
13.7.3 O não pagamento da multa implicará na aplicação da penalidade de impedimento de licitar e contratar com o SIMAE.
13.8 As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da DETENTORA e, quando a empresa for declarada inidônea, no Cadastro 
Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS).
13.9 Nenhum pagamento será realizado à DETENTORA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta 
em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

14. DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1 Elegem as partes contratantes o foro da cidade de Joaçaba/SC, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas desta Ata, renun-
ciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
14.2 E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas, em 02 (duas) vias de igual teor, para todos 
os efeitos de direito.
Joaçaba/SC, 16 de junho de 2020.

Patrícia Callegari Warken
Diretora Presidente do Simae

Arali Tanani Pedrotti Scalabrin
Proteggere Indústria e Comércio de EPIs Ltda

Testemunhas:

Nathalia D. Schlichting Oliari     Graciela Pratto
Técnica de Segurança do Trabalho     Encarregada de Serviço

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0023/2020 - SIMAE
Publicação Nº 2526191

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0023/2020

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO 
DOS SERVIDORES DO SIMAE, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL JHL Nº 0022/2020, PROCESSO JHL Nº 0027/2020, PROTOCOLO 
JHL Nº 0941/2020

Aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, o Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto de Joaçaba, Herval d’Oeste e Lu-
zerna, autarquia dos municípios de Joaçaba, Herval d’Oeste e Luzerna/SC, sito na Rua Tiradentes, nº 123, Centro, em Joaçaba/SC, inscrito 
no CNPJ sob nº 84.591.890/0001-43, neste ato representado por sua Diretora Presidente Patrícia Callegari Warken, doravante denominado 
“SIMAE” e a empresa Raquel Kuster de Oliveira 08213115902, primeira classificada, abaixo relacionada, doravante denominada “DETEN-
TORA”, nos termos da Lei Federal n° 10.520/2002, Decreto Municipal nº 2.879/2006, Decreto Municipal nº 4.388/2013, com aplicação 
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subsidiária da Lei n° 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006 e alterações posteriores, e demais normas legais federais, estaduais e 
municipais vigentes, celebram a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, originada do Processo de Licitação JHL nº 0027/2020, Pregão 
Presencial JHL nº 0022/2020, homologado em 16/06/2020, mediante termos e condições que seguem:

DETENTORAS:

1ª

RAZÃO SOCIAL: Raquel Kuster de Oliveira 08213115902

ENDEREÇO: Rua Nereu Ramos, nº 913, Centro, em Campos 
Novos/SC.

CNPJ/MF: 33.159.725/0001-86

REPRESENTANTE LEGAL: Raquel Kuster de Oliveira
CPF: 082.131.159-02
RG: 4507013

1. DO OBJETO
1.1 A presente Ata tem por objeto o registro de preços visando futura e eventual aquisição de materiais e equipamentos de proteção e 
segurança para uso dos servidores do Simae, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Edital de Licitação 
e seus Anexos.
1.2 Os produtos registrados são os seguintes:
Item Especificação Unid. Quantidade Preço Unitário Preço Total

3

Calçado de segurança tipo botina, confeccionado 
em couro hidrofugado curtido ao cromo de alta 
resistência, fechamento por cadarço com ponteiras 
resinadas, sem ilhoses metálicos, lingueta tipo 
morcego totalmente fixada ao cabedal por costura 
nas extremidades impedindo a entrada de água 
pelas laterais, colarinho, lingueta e cano acolcho-
ado, forro interno em não tecido com tratamento 
antimicrobiano na gáspea e cano, biqueira de 
composite com resistência mínima de 200j de com-
pressão do bico, palmilha de montagem resistente 
a perfuração, flexível e não metálica, palmilha 
de conforto confeccionada em espuma EVA com 
no mínimo 5 mm de espessura, microperfurada, 
lavável e antimicrobiana, solado poliuretano biden-
sidade injetado diretamente ao cabedal. Atender 
a norma NBR 20345. Com CA ou similar, gravado/
impresso no produto, comprovando proteção dos 
pés do usuário contra impactos de quedas de ob-
jetos sobre os artelhos, contra agentes abrasivos e 
escoriantes e contra choques elétricos. Tamanhos 
35 ao 44.
Indicar CA ou similar na proposta.
CA de Referência: 32630, 32210. - Marca: MARLU-
VAS CA 32210

PAR 100 70,00 R$ 7.000,00

29

Bota para motociclista cano longo (Tipo D), em 
couro hidrofugado, resistente a absorção de água 
(WR ou WRU), conter tala em material rígido na 
região de canela e gomos acolchoados no dorso do 
pé, tornozelo e panturrilha, reforço em couro na 
parte superior do cabedal e biqueira de confor-
mação, forração interna em tecido transpirável, 
com zíper na lateral e lapela de proteção, palmilha 
antimicrobiana, solado bidensidade resistente ao 
escorregamento (SRA ou SRC) e com absorção de 
impacto na área do calcanhar (E), Possuir detalhe 
refletivo no tornozelo. Atender pelo menos uma 
das normas: NBR 20344 e/ou NBR 20347. Com CA 
ou similar gravado/impresso no produto, compro-
vando proteção dos pés do usuário contra riscos 
de natureza leve e contra agentes abrasivos e 
escoriantes. Tamanhos 37 ao 44.
Indicar CA na proposta.
CA de Referência: 34459, 39808, 17073. - Marca: 
MARLUVAS

PAR 06 349,00 R$ 2.094,00

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES
2.1 Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do objeto, bem como, para definir procedimentos e normas decorrentes das 
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obrigações ora contraídas, integram esta Ata, como se nela estivesse transcrita, os seguintes documentos:
a) Edital do Pregão Presencial nº 0022/2020 e seus anexos;
b) Proposta da(s) Licitante(s);
c) Planilha de lances do Pregão.

3. VIGÊNCIA
3.1 A presente Ata vigorará pelo período de 12 (doze) meses, contados do dia 17 de junho de 2020.

4. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1 O sistema de registro de preços do SIMAE tem como objetivo manter na entidade o registro de propostas vantajosas e, segundo sua 
conveniência, promover as contratações das licitantes vencedoras do Pregão.
4.2 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações que deles poderão advir facultando-se a realização 
de licitação específica para o objeto pretendido, sendo assegurada à DETENTORA do registro a preferência na contratação em igualdade de 
condições, nos termos do art. 15, § 4º, da Lei nº 8.666/93.
4.3 O SIMAE monitorará, periodicamente os preços dos itens desta Ata, avaliará o mercado constantemente e poderá rever os preços 
registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos serviços 
registrados.
4.3.1 O SIMAE convocará a DETENTORA para negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço de mercado, sempre que verificar que o 
preço registrado está acima do preço de mercado. Caso seja frustrada a negociação para redução do preço, a DETENTORA será liberada 
do compromisso assumido.
4.3.2 No caso de desequilíbrio econômico-financeiro (preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado, e mantendo-se a diferença 
percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta da DETENTORA e aquele vigente no mercado à época do registro 
- equação econômico-financeira), sendo frustrada a negociação entre as partes, a DETENTORA poderá ser liberada do compromisso assu-
mido.
4.3.3 Havendo negociação entre as partes, o aumento para recomposição dos preços unitários em razão de desequilíbrio econômico-finan-
ceiro da Ata de Registro de Preços somente poderá ser dado se a sua ocorrência era imprevisível no momento da licitação, e se houver a 
efetiva comprovação do aumento pela DETENTORA (requerimento, planilha de custos e documentação de suporte).
4.3.4 As alterações de preços oriundos da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio econômico-financeiro, serão publicadas na im-
prensa oficial, sem prejuízo do cumprimento da obrigação contida no art. 15, § 2º, da Lei nº 8.666/93 (publicação trimestral dos preços 
registrados).
4.4 A contratação com a DETENTORA será formalizada por instrumento contratual, autorização de compra ou nota de empenho de despesa, 
observando-se o disposto no art. 62, da Lei nº 8.666/93.
4.4.1 A DETENTORA poderá ser convocada para assinar Contrato (se esse for o caso), devendo firmá-lo em até 3 (três) dias úteis, contados 
do recebimento da notificação (via e-mail ou correio).
4.4.2 A autorização de fornecimento ou o instrumento similar conterá: as especificações e quantidade do bem pretendido; os preços regis-
trados, os quais deverão ser respeitados pela DETENTORA; os prazos para entrega dos bens; o número do processo licitatório; a indicação 
da dotação orçamentária que dará cobertura à despesa.

5. DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS
5.1 A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas pela DETENTORA enseja a aplicação das penalidades previstas nesta Ata de 
Registro de Preços.
5.2 A DETENTORA será responsável por eventuais danos havidos no objeto, provenientes de negligência, imperícia e/ou imprudência prati-
cados por seus empregados, obrigando-se a substituí-los, ou a indenizar a Administração do prejuízo causado.
5.3 A DETENTORA deverá manter, até o cumprimento final de sua obrigação, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, devendo comunicar imediatamente ao SIMAE qualquer alteração que possa comprometer o objeto contratado.

6. DO ACOMPANHAMENTO
6.1 O gestor dos Contratos e/ou Autorizações de Fornecimento oriundos desta Ata de Registro de Preços é Graciela Pratto, lotado no Setor 
de Materiais, Transporte e Patrimônio do Simae, e-mail: licitacao@simae.sc.gov.br, telefone: (49) 3551-8200.
6.2 O fiscal dos Contratos e/ou Autorizações de Fornecimento oriundos desta Ata de Registro de Preços é Nathalia D. Schlichting Oliari, 
Técnica de Segurança do Trabalho do Simae, e-mail: sst@simae.sc.gov.br, telefone: (49) 3551-8200.

7. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO
7.1 Os produtos deverão ser, respectivamente, entregues conforme a necessidade do SIMAE, que procederá à solicitação nas quantidades 
que lhe convier, realizada dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
7.2 O PRAZO PARA ENTREGA do objeto, depois de enviada Autorização de Fornecimento/Empenho, deverá ser de no máximo 30 (trinta) 
dias corridos, contados do recebimento da autorização.
7.3 Os produtos deverão ser entregues em conformidade com as características mínimas constantes nas especificações do objeto e com as 
exigências estabelecidas pelo SIMAE, constantes no Anexo I do Edital, incluindo o prazo de validade mínimo.
7.4 Os produtos deverão ser entregues na Sede Administrativa do SIMAE localizada na Rua Tiradentes nº123, Centro, em Joaçaba/SC.
7.5.1 O TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA SÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA VENCEDORA, devendo a mesma tomar os mínimos 
cuidados para que todo o processo de transporte seja realizado de forma íntegra e sem nenhum tipo de dano.
7.5 A rejeição total ou parcial dos produtos pelo SIMAE sujeitará a DETENTORA às sanções previstas no item 13 desta Ata de Registro de 
Preços e a devolução da nota fiscal/fatura.
7.6 O aceite dos produtos não exclui a responsabilidade civil da DETENTORA por vícios de quantidade ou de qualidade dos produtos, ou por 
desacordo com as especificações estabelecidas neste Edital, verificadas posteriormente.
7.7 Caso a nova remessa, entregue em substituição à rejeitada, seja também objeto de rejeição, ficará demonstrada a incapacidade téc-
nica da DETENTORA de entregar o produto nas condições e especificações pactuadas e poderá sujeitá-la à multa e a suspensão de licitar 
e contratar com o SIMAE, conforme previsto no item 13 desta Ata de Registro de Preços, bem como a sua rescisão unilateral pelo SIMAE 
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para os itens recusados.
7.8 Fica estabelecido que os produtos serão recebidos:
a) provisoriamente, para verificação de conformidade com as especificações do Edital;
b) definitivamente, após a verificação da qualidade e conformidade dos produtos com as especificações e a consequente aceitação, libe-
rando o pagamento.
7.9 Somente será encaminhado a Nota Fiscal para pagamento após o recebimento definitivo dos produtos, cujo pagamento se dará até o 
5º (quinto) dia subsequente ao recebimento definitivo.
7.10 Os produtos recusados deverão ser substituídas no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da data de notificação apre-
sentada à DETENTORA, sem qualquer ônus para o SIMAE.
7.11 O aceite dos produtos não exclui a responsabilidade civil da DETENTORA por vícios de quantidade ou qualidade, ou por desacordo com 
as especificações estabelecidas neste Edital, verificadas posteriormente.
7.12 Se no prazo de garantia, os produtos apresentarem vício oculto ou defeito a DETENTORA deverá substituí-los no prazo de 15 (quinze) 
dias corridos a contar da notificação do SIMAE sem qualquer ônus para esta autarquia.
7.13 A DETENTORA deverá responsabilizar-se pelo envio e frete dos produtos, incluindo as situações onde houver a necessidade de troca 
ou devolução dos produtos recusados por não atendimento ao Edital.

8. DA FORMA DE PAGAMENTO
8.1 O pagamento será efetivado de acordo com a proposta de preços apresentada pela DETENTORA, observado o que consta nesta Ata de 
Registro de Preços, no Edital e seus Anexos, inclusive quanto à forma e condições de pagamento.
8.2 O pagamento será:
8.2.1 Efetivado após o recebimento do item, mediante apresentação das notas fiscais/faturas de produtos que deverão ser emitidas em 
nome do Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto, CNPJ 84.591.890/0001-43, ao e-mail nf@simae.sc.gov.br da qual deverá constar o nú-
mero desta licitação, acompanhado do número do Empenho emitido pelo SIMAE.
8.2.2 Realizado através do SIMAE, no prazo de 10 (dez) dias úteis, após o atesto do Fiscal, observado o que consta no item 7 desta Ata de 
Registro de Preços.
8.2.3 Caso o produto seja recusado ou o documento fiscal apresente incorreção, o prazo de pagamento será contado a partir da data da 
regularização do produto, ou do documento fiscal, a depender do evento.
8.3 É OBRIGATÓRIO A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-e), em substituição às notas impressas 1 e 1 A.
8.4 Nenhum pagamento será efetuado à DETENTORA enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de 
penalidade ou inadimplência contratual.
8.5 Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
8.6 O SIMAE exigirá da DETENTORA, que mantenha atualizadas as Certidões Negativas de Débito com o INSS E FGTS.
8.7 O pagamento será efetuado diretamente através de depósito bancário em Banco indicado pela DETENTORA.
8.8 Fica expressamente estabelecido que os preços constantes na proposta da DETENTORA incluem todos os custos diretos e indiretos 
requeridos para entrega dos produtos, constituindo-se na única remuneração devida.
8.9 No eventual atraso de pagamento por parte do SIMAE, a compensação financeira será a atualização ocorrida entre o último dia para 
pagamento estabelecido e a data do pagamento efetivamente ocorrido, baseado no INPC-IBGE.

9. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
9.1 As despesas resultantes desta Ata de Registro de Preços ocorrerão à conta de DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS do exercício de 2020, 
consignadas no:
ÓRGÃO/UNIDADE: 14.01
FUNÇÃO/PROGRAMA: 17.512.0028
PROJETO/ATIVIDADE: 2.060/ 2.061/ 2.062

10. RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA DETENTORA
10.1 Fornecer os produtos nos prazos máximos estabelecidos no item 7 desta Ata de Registro de Preços, obedecendo rigorosamente às 
especificações técnicas do Anexo I do Edital.
10.2 Atender às especificações do Anexo I do Edital e executar de acordo com a demanda apresentada pelo SIMAE, durante a validade da 
Ata de Registro de Preços.
10.3 Manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no presente Processo Licitatório.
10.4 Responsabilizar-se por qualquer dano pessoal ou material causados ao SIMAE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 
execução do objeto. O SIMAE ficará alheio à relação jurídica que se estabelecer entre a DETENTORA e os terceiros eventualmente prejudi-
cados por tais danos.
10.5 Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, securitários e de geren-
ciamento, resultantes da execução do objeto.

11. RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO SIMAE
11.1 Tomar todas as providências necessárias à execução do processo licitatório.
11.2 Manter pessoas ou constituir Comissão Especial designada pelo Diretor Presidente do SIMAE, visando à fiscalização da execução do 
Contrato e desta Ata de Registro de Preços.
11.3 Efetuar o pagamento à DETENTORA, de acordo com o item 8 desta Ata de Registro de Preços.
11.4 Conceder revisões contratuais toda vez que se verificar alterações no equilíbrio econômico-financeiro inicialmente estabelecido, me-
diante requerimento formal protocolado pela DETENTORA, devidamente instruído, com a comprovação do aumento dos custos.
11.5 Emitir, através do Setor de Materiais, Transporte e Patrimônio, Autorização de Fornecimento/Empenho para a execução dos itens objeto 
da presente Ata de Registro de Preços.
11.6 Providenciar a publicação desta Ata de Registro de Preços, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

mailto:nf@simae.sc.gov.br
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12. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DA FORNECEDORA
12.1 O registro da DETENTORA poderá ser cancelado, garantida a prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento 
da notificação, nas seguintes hipóteses:
I – Pelo SIMAE:
a) quando a empresa descumprir as exigências do Edital ou da respectiva Ata;
b) quando a empresa, injustificadamente, deixar de firmar o Contrato decorrente do registro de preços;
c) quando a empresa der causa a rescisão administrativa de Contrato decorrente de registro de preços, por um dos motivos elencados no 
art. 78 e seus incisos da Lei nº 8.666/93;
d) quando não aceitar abaixar o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
e) por razões de interesse público devidamente fundamentadas, na forma do inciso XII, do art. 78 da Lei nº 8.666/93.
II – A pedido da DETENTORA, em virtude de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento 
da ata.
12.2 Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Administração fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e 
informará aos demais fornecedores a nova ordem de registro.

13. DAS SANÇÕES
13.1 As sanções e penalidades que poderão ser aplicadas à DETENTORA, garantida a prévia defesa, são as previstas na Lei Federal nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, no Pregão e nesta Ata de Re-
gistro de Preços.
13.2 Penalidades que poderão ser cominadas, individual ou cumulativamente, à DETENTORA:
I – Advertência, que será aplicada:
a) no caso de descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, por culpa exclusiva da DETENTORA;
b) nas ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços do SIMAE, a seu critério, desde que não caiba a 
aplicação de sanção mais grave;
II – Multa, que será deduzida dos respectivos créditos, ou cobrados administrativamente ou judicialmente, correspondente a:
a) 5% (cinco por cento) do valor máximo estabelecido para a licitação, pela recusa em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, no prazo de até 10 (dez) dias úteis;
b) 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia útil de atraso na entrega do produto, cuja aplicação será sobre o valor total do Empenho em 
que ocorreu o atraso, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor total do Empenho;
c) 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Empenho, no caso da DETENTORA não entregar os produtos, desatender às condições es-
tipuladas ou pedir a rescisão da Ata de Registro de Preços, calculada sobre o total ou a parte inadimplente;
III – Impedimento, de acordo com o art. 7º, da Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002: a DETENTORA, sem prejuízo das demais cominações 
legais e contratuais, ficará impedida de licitar e contratar com o SIMAE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, na hipótese de:
a) recusar-se a assinar o Contrato ou a receber o Empenho, quando enviado por e-mail, dentro do prazo de validade da proposta;
b) deixar de apresentar os documentos discriminados no Edital, tendo declarado que cumpria os requisitos de habilitação;
c) apresentar documentação falsa para participar no certame, conforme registrado em ata, ou demonstrado em procedimento administra-
tivo, mesmo que posterior ao encerramento do certame;
d) retardar a execução do certame por conduta reprovável da licitante, registrada em ata;
e) não manter a proposta após a adjudicação;
f) desistir de lance verbal realizado na fase de competição;
g) comportar-se de modo inidôneo durante a realização do certame, registrado em ata;
h) fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal demonstrada durante ou após a realização do certame;
i) falhar ou fraudar a execução do Contrato;
j) descumprir as obrigações decorrentes do Contrato;
k) ser considerada tecnicamente incapaz de fornecer o objeto do Contrato.
IV – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade (nas mesmas hipóteses previstas para o impedi-
mento, sempre que julgar a necessidade de aplicação de penalidade mais grave).
13.3 As sanções de advertência, de impedimento de licitar e contratar com o SIMAE e de declaração de inidoneidade para licitar e contratar 
com a Administração Pública poderão ser aplicadas à DETENTORA juntamente com a de multa.
13.4 Na aplicação das penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços, o SIMAE considerará, motivadamente, a gravidade da falta, 
seus efeitos, bem como os antecedentes da DETENTORA, graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as justificativas da 
DETENTORA, nos termos do que dispõe o art. 87, caput, da Lei nº 8.666/93.
13.5 O SIMAE observará a boa-fé da DETENTORA e as circunstâncias atenuantes e agravantes em que a infração foi praticada. Assim, a Ad-
ministração 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 SIMAE ou a terceiros.
13.6 A reincidência da sanção de advertência, ensejará a aplicação de penalidade de suspensão.
13.7 O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado à DETENTORA.
13.7.1 Se o valor a ser pago à DETENTORA não for suficiente para cobrir o valor da multa, fica essa obrigada a recolher a importância devida 
no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.
13.7.2 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela DETENTORA ao SIMAE, esse será encaminhado para inscrição 
em dívida ativa.
13.7.3 O não pagamento da multa implicará na aplicação da penalidade de impedimento de licitar e contratar com o SIMAE.
13.8 As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da DETENTORA e, quando a empresa for declarada inidônea, no Cadastro 
Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS).
13.9 Nenhum pagamento será realizado à DETENTORA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta 
em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

14. DISPOSIÇÕES GERAIS
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14.1 Elegem as partes contratantes o foro da cidade de Joaçaba/SC, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas desta Ata, renun-
ciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
14.2 E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas, em 02 (duas) vias de igual teor, para todos 
os efeitos de direito.
Joaçaba/SC, 16 de junho de 2020.

Patrícia Callegari Warken
Diretora Presidente do Simae

Raquel Kuster de Oliveira
Raquel Kuster de Oliveira 08213115902

Testemunhas:

Nathalia D. Schlichting Oliari    Graciela Pratto
Técnica de Segurança do Trabalho    Encarregada de Serviço

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0024/2020 - SIMAE
Publicação Nº 2526195

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0024/2020

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO 
DOS SERVIDORES DO SIMAE, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL JHL Nº 0022/2020, PROCESSO JHL Nº 0027/2020, PROTOCOLO 
JHL Nº 0941/2020

Aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, o Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto de Joaçaba, Herval d’Oeste e Lu-
zerna, autarquia dos municípios de Joaçaba, Herval d’Oeste e Luzerna/SC, sito na Rua Tiradentes, nº 123, Centro, em Joaçaba/SC, inscrito 
no CNPJ sob nº 84.591.890/0001-43, neste ato representado por sua Diretora Presidente Patrícia Callegari Warken, doravante denominado 
“SIMAE” e a empresa Robinson Dresch 0042666941, primeira classificada, abaixo relacionada, doravante denominada “DETENTORA”, nos 
termos da Lei Federal n° 10.520/2002, Decreto Municipal nº 2.879/2006, Decreto Municipal nº 4.388/2013, com aplicação subsidiária da 
Lei n° 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006 e alterações posteriores, e demais normas legais federais, estaduais e municipais vigen-
tes, celebram a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, originada do Processo de Licitação JHL nº 0027/2020, Pregão Presencial JHL nº 
0022/2020, homologado em 16/06/2020, mediante termos e condições que seguem:

DETENTORAS:

1ª

RAZÃO SOCIAL: Robinson Dresch 0042666941
ENDEREÇO: Av. Santa Terezinha, nº 574, Centro, Joaçaba/SC.
CNPJ/MF: 36.558.034/0001-43

REPRESENTANTE LEGAL: Robinson Dresch
CPF: 004.266.669-41
RG: 3.158.519

1. DO OBJETO
1.1 A presente Ata tem por objeto o registro de preços visando futura e eventual aquisição de materiais e equipamentos de proteção e 
segurança para uso dos servidores do Simae, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Edital de Licitação 
e seus Anexos.
1.2 Os produtos registrados são os seguintes:
Item Especificação Unid. Quantidade Preço Unitário Preço Total

1

Avental de segurança, tipo barbeiro, confeccionado em 
raspa de couro, manga longa, elástico ou velcro nas cos-
tas, elástico no punho, gola tipo padre, tiras para ajustes 
na cintura, sem emendas e livre de falhas. Comprimento 
aproximado 1,20m. Conter CA ou similar, gravado/im-
presso no produto comprovando proteção do tronco e 
membros superiores do usuário contra agentes abrasi-
vos, escoriantes e térmicos provenientes de operações 
de soldagem e processos similares. Nível de desempenho 
�classe 2� para ISO 11611:2015.
Indicar CA ou similar na proposta.
CA de referência: 34510. - Marca: ZANEL INDUSRIAL 
EIRE

UN 02 38,31 R$ 76,62
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2

Calçado de segurança tipo bota, confeccionado em 
policloreto de vinila (PVC) injetado em uma só peça, 
sem forração interna, comprimento do cano aproximada-
mente 30 cm, 100% impermeável, na cor predominante 
preta, sem componentes metálicos, solado resistente ao 
escorregamento. Possuir CA ou similar, gravado/impresso 
no produto comprovando proteção dos pés do usuário 
contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos 
e escoriantes, e contra umidade proveniente de opera-
ções com uso de água. Tamanhos: 41 ao 45.
Indicar CA ou similar na proposta.
CA de referência: 37455, 42291 - Marca: INNOVARE 
EQUIP PROTE

PAR 20 21,00 R$ 420,00

6

Cone injetado em PVC flexível, cor laranja, 75 cm de 
altura, proteção contra raios ultravioleta, duas faixas 
refletivas brancas na horizontal, com aproximadamen-
te 10 cm de altura cada, local das faixas com rebaixo. 
Possuir orifício com diâmetro aproximado de 35 mm no 
topo do cone para encaixe de placa de sinalização ou 
sinalizador luminoso intermitente, e orifícios laterais no 
topo do cone para inserções de corrente ou fita zebrada. 
Base de 400 mm por 400 mm, composta por oito sapatas 
distribuídas uniformemente melhorando a aderência e 
permitindo a passagem de água sob o cone. Produto em 
conformidade com NBR 15071. Entre a base do cone e a 
primeira faixa refletiva, centralizado, deve conter em dois 
lados (frente e atrás) o logotipo do Simae, com 8 cm de 
altura e largura proporcional, em serigrafia (pintada) na 
cor branca. Na base deve constar numeração sequencial 
em serigrafia (pintada) com 2,5 a 3 cm de altura e lar-
gura proporcional. A sequência numérica será repassada 
posteriormente.
Marca de referência: Plastcor, Ktell - Marca: PLASTCOR 
DO BRASIL

UN 50 64,00 R$ 3.200,00

9

Filtro químico para respirador semifacial Top Air IV da 
marca Master, CA 12944, modelo CQ-BA para vapores or-
gânicos e gases ácidos. Deve acompanhar peça em plás-
tico com rosca interna para fixação de filtros combinados 
(químico e mecânico) no respirador. Disponibilizar com 
no mínimo 1 ano de validade no momento da entrega. - 
Marca: MASTER

PAR 10 24,38 R$ 243,80

10

Filtro mecânico para respirador semifacial Top Air IV da 
marca Master, CA 12944, modelo Master P1 para poeiras 
e névoas. Disponibilizar com no mínimo 1 ano de valida-
de no momento da entrega. - Marca: MASTER

PAR 10 4,67 R$ 46,70

16

Óculos de proteção confeccionado em policarbonato óp-
tico, com armação e visor (lentes) injetados em uma só 
peça, resistente a impacto, com tratamento anti-risco e 
antiembaçante. Haste tipo espátula maleável e emborra-
chada, apoio nasal em material macio. Design esportivo. 
Proteção contra raios UVA e UVB. Lentes escuras na cor 
cinza. Com CA ou similar gravado/impresso no equi-
pamento, comprovando proteção dos olhos do usuário 
contra impactos de partículas volantes frontais e contra 
luminosidade intensa.
Indicar CA ou similar na proposta.
CA de referência: 35156, 35267, 27186. - Marca: KALIP-
SO

UN 50 16,13 R$ 806,50
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24

Calçado ocupacional modelo tipo tênis esportivo. 100% 
têxtil. Cabedal confeccionado em nylon hidro-repelente e 
microfibra de alta resistência, fechamento tipo cadarço, 
parte interna com forro permeável em nylon acolchoado 
e macio, palmilha de conforto em EVA, sem biqueira, so-
lado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no 
cabedal, antiderrapante, sistema de absorção de energia 
do salto. Calçado próprio para longas caminhadas. 
Conter CA ou similar, impresso/gravado no equipamento 
comprovando proteção dos pés do usuário contra riscos 
de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes. 
Atender pelo menos uma das seguintes normas: ABNT 
NBR ISO 20345:2011, 20346:2008 ou 20347:2008. Cor 
predominante: Preto. Tamanho: 37 ao 44
Indicar CA ou similar na proposta.
Marca de referência: Bracol, Fujiwara - Marca: BSB

PAR 06 169,50 R$ 1.017,00

27

Viseira para capacete da marca EBF, modelo/referência 
E-17, na cor cristal, injetada em policarbonato com no 
mínimo 2.0 mm de espessura e tratamento antirrisco. 
Acessório para substituição em capacetes de propriedade 
do Simae. Marca de referência: EBF - Marca: EBF

UN 10 28,80 R$ 288,00

28

Viseira para capacete da marca EBF, modelo/referência 
E-08, na cor cristal, injetada em policarbonato com no 
mínimo 2.0 mm de espessura e tratamento antirrisco. 
Acessório para substituição em capacetes de propriedade 
do Simae. Marca de referência: EBF - Marca: EBF

UN 03 28,80 R$ 86,40

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES
2.1 Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do objeto, bem como, para definir procedimentos e normas decorrentes das 
obrigações ora contraídas, integram esta Ata, como se nela estivesse transcrita, os seguintes documentos:
a) Edital do Pregão Presencial nº 0022/2020 e seus anexos;
b) Proposta da(s) Licitante(s);
c) Planilha de lances do Pregão.

3. VIGÊNCIA
3.1 A presente Ata vigorará pelo período de 12 (doze) meses, contados do dia 17 de junho de 2020.

4. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1 O sistema de registro de preços do SIMAE tem como objetivo manter na entidade o registro de propostas vantajosas e, segundo sua 
conveniência, promover as contratações das licitantes vencedoras do Pregão.
4.2 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações que deles poderão advir facultando-se a realização 
de licitação específica para o objeto pretendido, sendo assegurada à DETENTORA do registro a preferência na contratação em igualdade de 
condições, nos termos do art. 15, § 4º, da Lei nº 8.666/93.
4.3 O SIMAE monitorará, periodicamente os preços dos itens desta Ata, avaliará o mercado constantemente e poderá rever os preços 
registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos serviços 
registrados.
4.3.1 O SIMAE convocará a DETENTORA para negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço de mercado, sempre que verificar que o 
preço registrado está acima do preço de mercado. Caso seja frustrada a negociação para redução do preço, a DETENTORA será liberada 
do compromisso assumido.
4.3.2 No caso de desequilíbrio econômico-financeiro (preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado, e mantendo-se a diferença 
percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta da DETENTORA e aquele vigente no mercado à época do registro 
- equação econômico-financeira), sendo frustrada a negociação entre as partes, a DETENTORA poderá ser liberada do compromisso assu-
mido.
4.3.3 Havendo negociação entre as partes, o aumento para recomposição dos preços unitários em razão de desequilíbrio econômico-finan-
ceiro da Ata de Registro de Preços somente poderá ser dado se a sua ocorrência era imprevisível no momento da licitação, e se houver a 
efetiva comprovação do aumento pela DETENTORA (requerimento, planilha de custos e documentação de suporte).
4.3.4 As alterações de preços oriundos da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio econômico-financeiro, serão publicadas na im-
prensa oficial, sem prejuízo do cumprimento da obrigação contida no art. 15, § 2º, da Lei nº 8.666/93 (publicação trimestral dos preços 
registrados).
4.4 A contratação com a DETENTORA será formalizada por instrumento contratual, autorização de compra ou nota de empenho de despesa, 
observando-se o disposto no art. 62, da Lei nº 8.666/93.
4.4.1 A DETENTORA poderá ser convocada para assinar Contrato (se esse for o caso), devendo firmá-lo em até 3 (três) dias úteis, contados 
do recebimento da notificação (via e-mail ou correio).
4.4.2 A autorização de fornecimento ou o instrumento similar conterá: as especificações e quantidade do bem pretendido; os preços regis-
trados, os quais deverão ser respeitados pela DETENTORA; os prazos para entrega dos bens; o número do processo licitatório; a indicação 
da dotação orçamentária que dará cobertura à despesa.

5. DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS
5.1 A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas pela DETENTORA enseja a aplicação das penalidades previstas nesta Ata de 
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Registro de Preços.
5.2 A DETENTORA será responsável por eventuais danos havidos no objeto, provenientes de negligência, imperícia e/ou imprudência prati-
cados por seus empregados, obrigando-se a substituí-los, ou a indenizar a Administração do prejuízo causado.
5.3 A DETENTORA deverá manter, até o cumprimento final de sua obrigação, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, devendo comunicar imediatamente ao SIMAE qualquer alteração que possa comprometer o objeto contratado.

6. DO ACOMPANHAMENTO
6.1 O gestor dos Contratos e/ou Autorizações de Fornecimento oriundos desta Ata de Registro de Preços é Graciela Pratto, lotado no Setor 
de Materiais, Transporte e Patrimônio do Simae, e-mail: licitacao@simae.sc.gov.br, telefone: (49) 3551-8200.
6.2 O fiscal dos Contratos e/ou Autorizações de Fornecimento oriundos desta Ata de Registro de Preços é Nathalia D. Schlichting Oliari, 
Técnica de Segurança do Trabalho do Simae, e-mail: sst@simae.sc.gov.br, telefone: (49) 3551-8200.

7. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO
7.1 Os produtos deverão ser, respectivamente, entregues conforme a necessidade do SIMAE, que procederá à solicitação nas quantidades 
que lhe convier, realizada dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
7.2 O PRAZO PARA ENTREGA do objeto, depois de enviada Autorização de Fornecimento/Empenho, deverá ser de no máximo 30 (trinta) 
dias corridos, contados do recebimento da autorização.
7.3 Os produtos deverão ser entregues em conformidade com as características mínimas constantes nas especificações do objeto e com as 
exigências estabelecidas pelo SIMAE, constantes no Anexo I do Edital, incluindo o prazo de validade mínimo.
7.4 Os produtos deverão ser entregues na Sede Administrativa do SIMAE localizada na Rua Tiradentes nº123, Centro, em Joaçaba/SC.
7.5.1 O TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA SÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA VENCEDORA, devendo a mesma tomar os mínimos 
cuidados para que todo o processo de transporte seja realizado de forma íntegra e sem nenhum tipo de dano.
7.5 A rejeição total ou parcial dos produtos pelo SIMAE sujeitará a DETENTORA às sanções previstas no item 13 desta Ata de Registro de 
Preços e a devolução da nota fiscal/fatura.
7.6 O aceite dos produtos não exclui a responsabilidade civil da DETENTORA por vícios de quantidade ou de qualidade dos produtos, ou por 
desacordo com as especificações estabelecidas neste Edital, verificadas posteriormente.
7.7 Caso a nova remessa, entregue em substituição à rejeitada, seja também objeto de rejeição, ficará demonstrada a incapacidade téc-
nica da DETENTORA de entregar o produto nas condições e especificações pactuadas e poderá sujeitá-la à multa e a suspensão de licitar 
e contratar com o SIMAE, conforme previsto no item 13 desta Ata de Registro de Preços, bem como a sua rescisão unilateral pelo SIMAE 
para os itens recusados.
7.8 Fica estabelecido que os produtos serão recebidos:
a) provisoriamente, para verificação de conformidade com as especificações do Edital;
b) definitivamente, após a verificação da qualidade e conformidade dos produtos com as especificações e a consequente aceitação, libe-
rando o pagamento.
7.9 Somente será encaminhado a Nota Fiscal para pagamento após o recebimento definitivo dos produtos, cujo pagamento se dará até o 
5º (quinto) dia subsequente ao recebimento definitivo.
7.10 Os produtos recusados deverão ser substituídas no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da data de notificação apre-
sentada à DETENTORA, sem qualquer ônus para o SIMAE.
7.11 O aceite dos produtos não exclui a responsabilidade civil da DETENTORA por vícios de quantidade ou qualidade, ou por desacordo com 
as especificações estabelecidas neste Edital, verificadas posteriormente.
7.12 Se no prazo de garantia, os produtos apresentarem vício oculto ou defeito a DETENTORA deverá substituí-los no prazo de 15 (quinze) 
dias corridos a contar da notificação do SIMAE sem qualquer ônus para esta autarquia.
7.13 A DETENTORA deverá responsabilizar-se pelo envio e frete dos produtos, incluindo as situações onde houver a necessidade de troca 
ou devolução dos produtos recusados por não atendimento ao Edital.

8. DA FORMA DE PAGAMENTO
8.1 O pagamento será efetivado de acordo com a proposta de preços apresentada pela DETENTORA, observado o que consta nesta Ata de 
Registro de Preços, no Edital e seus Anexos, inclusive quanto à forma e condições de pagamento.
8.2 O pagamento será:
8.2.1 Efetivado após o recebimento do item, mediante apresentação das notas fiscais/faturas de produtos que deverão ser emitidas em 
nome do Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto, CNPJ 84.591.890/0001-43, ao e-mail nf@simae.sc.gov.br da qual deverá constar o nú-
mero desta licitação, acompanhado do número do Empenho emitido pelo SIMAE.
8.2.2 Realizado através do SIMAE, no prazo de 10 (dez) dias úteis, após o atesto do Fiscal, observado o que consta no item 7 desta Ata de 
Registro de Preços.
8.2.3 Caso o produto seja recusado ou o documento fiscal apresente incorreção, o prazo de pagamento será contado a partir da data da 
regularização do produto, ou do documento fiscal, a depender do evento.
8.3 É OBRIGATÓRIO A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-e), em substituição às notas impressas 1 e 1 A.
8.4 Nenhum pagamento será efetuado à DETENTORA enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de 
penalidade ou inadimplência contratual.
8.5 Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
8.6 O SIMAE exigirá da DETENTORA, que mantenha atualizadas as Certidões Negativas de Débito com o INSS E FGTS.
8.7 O pagamento será efetuado diretamente através de depósito bancário em Banco indicado pela DETENTORA.
8.8 Fica expressamente estabelecido que os preços constantes na proposta da DETENTORA incluem todos os custos diretos e indiretos 
requeridos para entrega dos produtos, constituindo-se na única remuneração devida.
8.9 No eventual atraso de pagamento por parte do SIMAE, a compensação financeira será a atualização ocorrida entre o último dia para 
pagamento estabelecido e a data do pagamento efetivamente ocorrido, baseado no INPC-IBGE.

9. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
9.1 As despesas resultantes desta Ata de Registro de Preços ocorrerão à conta de DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS do exercício de 2020, 

mailto:nf@simae.sc.gov.br
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consignadas no:
ÓRGÃO/UNIDADE: 14.01
FUNÇÃO/PROGRAMA: 17.512.0028
PROJETO/ATIVIDADE: 2.060/ 2.061/ 2.062

10. RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA DETENTORA
10.1 Fornecer os produtos nos prazos máximos estabelecidos no item 7 desta Ata de Registro de Preços, obedecendo rigorosamente às 
especificações técnicas do Anexo I do Edital.
10.2 Atender às especificações do Anexo I do Edital e executar de acordo com a demanda apresentada pelo SIMAE, durante a validade da 
Ata de Registro de Preços.
10.3 Manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no presente Processo Licitatório.
10.4 Responsabilizar-se por qualquer dano pessoal ou material causados ao SIMAE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 
execução do objeto. O SIMAE ficará alheio à relação jurídica que se estabelecer entre a DETENTORA e os terceiros eventualmente prejudi-
cados por tais danos.
10.5 Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, securitários e de geren-
ciamento, resultantes da execução do objeto.

11. RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO SIMAE
11.1 Tomar todas as providências necessárias à execução do processo licitatório.
11.2 Manter pessoas ou constituir Comissão Especial designada pelo Diretor Presidente do SIMAE, visando à fiscalização da execução do 
Contrato e desta Ata de Registro de Preços.
11.3 Efetuar o pagamento à DETENTORA, de acordo com o item 8 desta Ata de Registro de Preços.
11.4 Conceder revisões contratuais toda vez que se verificar alterações no equilíbrio econômico-financeiro inicialmente estabelecido, me-
diante requerimento formal protocolado pela DETENTORA, devidamente instruído, com a comprovação do aumento dos custos.
11.5 Emitir, através do Setor de Materiais, Transporte e Patrimônio, Autorização de Fornecimento/Empenho para a execução dos itens objeto 
da presente Ata de Registro de Preços.
11.6 Providenciar a publicação desta Ata de Registro de Preços, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

12. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DA FORNECEDORA
12.1 O registro da DETENTORA poderá ser cancelado, garantida a prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento 
da notificação, nas seguintes hipóteses:
I – Pelo SIMAE:
a) quando a empresa descumprir as exigências do Edital ou da respectiva Ata;
b) quando a empresa, injustificadamente, deixar de firmar o Contrato decorrente do registro de preços;
c) quando a empresa der causa a rescisão administrativa de Contrato decorrente de registro de preços, por um dos motivos elencados no 
art. 78 e seus incisos da Lei nº 8.666/93;
d) quando não aceitar abaixar o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
e) por razões de interesse público devidamente fundamentadas, na forma do inciso XII, do art. 78 da Lei nº 8.666/93.
II – A pedido da DETENTORA, em virtude de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento 
da ata.
12.2 Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Administração fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e 
informará aos demais fornecedores a nova ordem de registro.

13. DAS SANÇÕES
13.1 As sanções e penalidades que poderão ser aplicadas à DETENTORA, garantida a prévia defesa, são as previstas na Lei Federal nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, no Pregão e nesta Ata de Re-
gistro de Preços.
13.2 Penalidades que poderão ser cominadas, individual ou cumulativamente, à DETENTORA:
I – Advertência, que será aplicada:
a) no caso de descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, por culpa exclusiva da DETENTORA;
b) nas ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços do SIMAE, a seu critério, desde que não caiba a 
aplicação de sanção mais grave;
II – Multa, que será deduzida dos respectivos créditos, ou cobrados administrativamente ou judicialmente, correspondente a:
a) 5% (cinco por cento) do valor máximo estabelecido para a licitação, pela recusa em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, no prazo de até 10 (dez) dias úteis;
b) 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia útil de atraso na entrega do produto, cuja aplicação será sobre o valor total do Empenho em 
que ocorreu o atraso, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor total do Empenho;
c) 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Empenho, no caso da DETENTORA não entregar os produtos, desatender às condições es-
tipuladas ou pedir a rescisão da Ata de Registro de Preços, calculada sobre o total ou a parte inadimplente;
III – Impedimento, de acordo com o art. 7º, da Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002: a DETENTORA, sem prejuízo das demais cominações 
legais e contratuais, ficará impedida de licitar e contratar com o SIMAE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, na hipótese de:
a) recusar-se a assinar o Contrato ou a receber o Empenho, quando enviado por e-mail, dentro do prazo de validade da proposta;
b) deixar de apresentar os documentos discriminados no Edital, tendo declarado que cumpria os requisitos de habilitação;
c) apresentar documentação falsa para participar no certame, conforme registrado em ata, ou demonstrado em procedimento administra-
tivo, mesmo que posterior ao encerramento do certame;
d) retardar a execução do certame por conduta reprovável da licitante, registrada em ata;
e) não manter a proposta após a adjudicação;
f) desistir de lance verbal realizado na fase de competição;
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g) comportar-se de modo inidôneo durante a realização do certame, registrado em ata;
h) fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal demonstrada durante ou após a realização do certame;
i) falhar ou fraudar a execução do Contrato;
j) descumprir as obrigações decorrentes do Contrato;
k) ser considerada tecnicamente incapaz de fornecer o objeto do Contrato.
IV – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade (nas mesmas hipóteses previstas para o impedi-
mento, sempre que julgar a necessidade de aplicação de penalidade mais grave).
13.3 As sanções de advertência, de impedimento de licitar e contratar com o SIMAE e de declaração de inidoneidade para licitar e contratar 
com a Administração Pública poderão ser aplicadas à DETENTORA juntamente com a de multa.
13.4 Na aplicação das penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços, o SIMAE considerará, motivadamente, a gravidade da falta, 
seus efeitos, bem como os antecedentes da DETENTORA, graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as justificativas da 
DETENTORA, nos termos do que dispõe o art. 87, caput, da Lei nº 8.666/93.
13.5 O SIMAE observará a boa-fé da DETENTORA e as circunstâncias atenuantes e agravantes em que a infração foi praticada. Assim, a Ad-
ministração 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 SIMAE ou a terceiros.
13.6 A reincidência da sanção de advertência, ensejará a aplicação de penalidade de suspensão.
13.7 O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado à DETENTORA.
13.7.1 Se o valor a ser pago à DETENTORA não for suficiente para cobrir o valor da multa, fica essa obrigada a recolher a importância devida 
no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.
13.7.2 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela DETENTORA ao SIMAE, esse será encaminhado para inscrição 
em dívida ativa.
13.7.3 O não pagamento da multa implicará na aplicação da penalidade de impedimento de licitar e contratar com o SIMAE.
13.8 As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da DETENTORA e, quando a empresa for declarada inidônea, no Cadastro 
Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS).
13.9 Nenhum pagamento será realizado à DETENTORA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta 
em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

14. DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1 Elegem as partes contratantes o foro da cidade de Joaçaba/SC, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas desta Ata, renun-
ciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
14.2 E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas, em 02 (duas) vias de igual teor, para todos 
os efeitos de direito.
Joaçaba/SC, 16 de junho de 2020.

Patrícia Callegari Warken
Diretora Presidente do Simae

Robinson Dresch
Robinson Dresch 0042666941

Testemunhas:

Nathalia D. Schlichting Oliari    Graciela Pratto
Técnica de Segurança do Trabalho   Encarregada de Serviço
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José Boiteux

Câmara muniCiPal

CONVITE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2020
Publicação Nº 2526463

EDITAL CONVITE AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Câmara de Vereadores de José Boiteux, Estado de Santa Catarina, através de seu Presidente e da Comissão de Finanças e Orçamento, 
nos termos da Resolução Legislativa nº 004/2020, torna público e convida a população para AUDIÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA para apre-
sentação das Metas Fiscais do Município de José Boiteux relativas ao 1º Quadrimestre de 2020, em cumprimento ao disposto no artigo 9º, 
§4º da lei Complementar nº 101/2000 – lei de Responsabilidade Fiscal, no seguinte formato:
Data e horário: 29 de junho de 2020, às 14:00 horas
Aplicativo: ZOOM – link para acesso disponível nos meios eletrônicos oficiais da Câmara de Vereadores de José Boiteux, no dia 29 de junho 
de 2020, a partir das 13:50 horas.
Meio de coleta de dados e manifestações: sala virtual, e-mail, ouvidoria e Lei de Acesso à Informação
IMPORTANTE:
• Desligar o microfone durante a Audiência;
• Usar o chat para perguntas
Além da participação na sala virtual, por chat, as manifestações também podem ser enviadas através dos seguintes meios eletrônicos, 
conforme Resolução nº 004/2020:
I - Via Ouvidoria (E-OUVI), disponível no site da Câmara e do Município;
II - Via Lei de Acesso a Informação (LAI), disponível no site da Câmara e do Município;
III - Por e-mail oficial da Câmara e do Município, disponível no site da Câmara e do Município.
Informações relevantes:
O Município terá o prazo previsto na legislação para responder aos questionamentos realizados que não forem respondidos diretamente na 
sala virtual, considerando o disposto na Lei Federal nº 12.527/2018.

Ivan Adriano Vendrami - Presidente da Câmara
Omério Vaz - Presidente da Comissão de Finanças
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Jupiá

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2020
Publicação Nº 2526092

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JUPIÁ

PROCESSO LICITATÓRIO nº 9/2020

TOMADA DE PREÇOS nº 3/2020

AUGUSTO CESAR NASCIMENTO LOUREIRO, Prefeito Municipal de Jupiá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e de 
conformidade com o que estabelece a Lei 10.520/2002, Lei 8.666/93 e alterações posteriores, torna público que fará realizar licitação na 
modalidade de Tomada de Preços p/ Obras e Serviços de Engenharia, para aquisição de materiais e de mão de obra em pavimentação com 
pedras irregulares na Comunidade de Linha Pinheiros, Interior deste Município, sendo que as propostas serão abertas no dia 09 de julho 
de 2020, às 08:00 horas.

Maiores informações e cópia completa do edital poderão ser obtidas junto ao Departamento de Compras e Licitações no horário de expe-
diente, das 07:45 as 11:45 hs e das 13:00 as 17:00 hs, na Rua Rio Branco, 320 ou pelo fone 49 3341-0001 e/ou pelo endereço eletrônico 
gabinete@jupia.sc.gov.br, e ainda publicadas no Site: www.jupia.sc.gov.br no Link LICITAÇÕES.

Jupiá SC, em 17 de junho de 2020.

AUGUSTO CESAR NASCIMENTO LOUREIRO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 1708/20 DE 09/06/2020
Publicação Nº 2526138

DECRETO N.º 1708/20 de 09/06/2020.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

AUGUSTO CÉSAR NASCIMENTO LOUREIRO, Prefeito Municipal de Jupiá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de 
conformidade com o que estabelece o art. 74, V, da Lei Orgânica Municipal, arts. 7º e 43 da Lei nº 4.320/64 de 17/03/1964 e em especial 
o Art. 6º. Inciso I da Lei Municipal nº. 0724/19 de 10/12/2019,

DECRETA:
Art. 1º. - Fica aberto crédito suplementar no valor de R$ 2.590,16(dois mil quinhentos e noventa reais c/ dezesseis centavos) em favor da 
Secretaria que menciona, assim consignados:

ÓRGÃO 13.00 Encargos Gerais do Município
UNIDADE 13.03 Obrigações Tributárias e Contributivas
PROJETO ATIVIDADE Contribuição ao PASEP
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 28.846.0000.0.002
ELEMENTO 3390(171)
VALOR R$ 2.590,16(dois mil quinhentos e noventa reais c/ dezesseis centavos);

Art. 2º. – Para a abertura do crédito suplementar de que trata o Art. anterior, serão utilizados recursos provenientes do excesso de arreca-
dação.

Art. 3º. – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Município de Jupiá – SC, 09 de Junho de 2020.

AUGUSTO CESAR NASCIMENTO LOUREIRO
Prefeito Municipal

mailto:gabinete@jupia.sc.gov.br
http://www.jupia.sc.gov.br
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DECRETO Nº 1709/20 DE 09/06/2020
Publicação Nº 2526146

DECRETO N.º 1709/20 de 09/06/2020.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

AUGUSTO CÉSAR NASCIMENTO LOUREIRO, Prefeito Municipal de Jupiá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de 
conformidade com o que estabelece o art. 74, V, da Lei Orgânica Municipal, arts. 7º e 43 da Lei nº 4.320/64 de 17/03/1964 e em especial 
o Art. 6º. Inciso I da Lei Municipal nº. 0724/19 de 10/12/2019,

DECRETA:
Art. 1º. - Fica aberto crédito suplementar no valor de R$ 146.420,50(cento e quarenta e seis mil quatrocentos e vinte reais c/ cinquenta 
centavos) em favor da Secretaria que menciona, assim consignados:

ÓRGÃO 14.00 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE 14.01 Fundo Municipal de Saúde
PROJETO ATIVIDADE Manutenção do Bloco de Atenção Básica
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 10.301.0014.2.045
ELEMENTO 3390(41)
VALOR R$ 146.420,50(cento e quarenta e seis mil quatrocentos e vinte reais c/ cinquenta centavos);

Art. 2º. – Para a abertura do crédito suplementar de que trata o Art. anterior, serão utilizados recursos provenientes do excesso de arreca-
dação.

Art. 3º. – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Município de Jupiá – SC, 09 de Junho de 2020.

AUGUSTO CESAR NASCIMENTO LOUREIRO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 1710/20 DE 09/06/2020
Publicação Nº 2526149

DECRETO N.º 1710/20 de 09/06/2020.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

AUGUSTO CÉSAR NASCIMENTO LOUREIRO, Prefeito Municipal de Jupiá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de 
conformidade com o que estabelece o art. 74, V, da Lei Orgânica Municipal, arts. 7º e 43 da Lei nº 4.320/64 de 17/03/1964 e em especial 
o Art. 6º. Inciso I da Lei Municipal nº. 0724/19 de 10/12/2019,

DECRETA:
Art. 1º. - Fica aberto crédito suplementar no valor de R$ 50.000,00(cinquenta mil reais) em favor da Secretaria que menciona, assim con-
signados:

ÓRGÃO 14.00 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE 14.01 Fundo Municipal de Saúde
PROJETO ATIVIDADE Manutenção do Bloco de Atenção Básica
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 10.301.0014.2.045
ELEMENTO 3390(42)
VALOR R$ 50.000,00(cinquenta mil reais);

Art. 2º. – Para a abertura do crédito suplementar de que trata o Art. anterior, serão utilizados recursos provenientes do excesso de arreca-
dação.

Art. 3º. – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Município de Jupiá – SC, 09 de Junho de 2020.

AUGUSTO CESAR NASCIMENTO LOUREIRO
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 1711/20 DE 09/06/2020
Publicação Nº 2526153

DECRETO N.º 1711/20 de 09/06/2020.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

AUGUSTO CÉSAR NASCIMENTO LOUREIRO, Prefeito Municipal de Jupiá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de 
conformidade com o que estabelece o art. 74, V, da Lei Orgânica Municipal, arts. 7º e 43 da Lei nº 4.320/64 de 17/03/1964 e em especial 
o Art. 6º. Inciso I da Lei Municipal nº. 0724/19 de 10/12/2019,

DECRETA:
Art. 1º. - Fica aberto crédito suplementar no valor de R$ 20.429,89(vinte mil quatrocentos e vinte e nove reais c/ oitenta e nove centavos) 
em favor da Secretaria que menciona, assim consignados:

ÓRGÃO 14.00 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE 14.01 Fundo Municipal de Saúde
PROJETO ATIVIDADE Manutenção do Bloco de Atenção Básica
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 10.301.0014.2.045
ELEMENTO 3390(40)
VALOR R$ 20.429,89(vinte mil quatrocentos e vinte e nove reais c/ oitenta e nove centavos);

Art. 2º. – Para a abertura do crédito suplementar de que trata o Art. anterior, serão utilizados recursos provenientes do excesso de arreca-
dação.

Art. 3º. – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Município de Jupiá – SC, 09 de Junho de 2020.

AUGUSTO CESAR NASCIMENTO LOUREIRO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 1712/20 DE 09/06/2020
Publicação Nº 2526156

DECRETO N.º 1712/20 de 09/06/2020.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

AUGUSTO CÉSAR NASCIMENTO LOUREIRO, Prefeito Municipal de Jupiá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de 
conformidade com o que estabelece o art. 74, V, da Lei Orgânica Municipal, arts. 7º e 43 da Lei nº 4.320/64 de 17/03/1964 e em especial 
o Art. 6º. Inciso I da Lei Municipal nº. 0724/19 de 10/12/2019,

DECRETA:
Art. 1º. - Fica aberto crédito suplementar no valor de R$ 10.000,00(dez mil reais) em favor da Secretaria que menciona, assim consignados:

ÓRGÃO 08.00 Secretaria de Assistência Social
UNIDADE 08.01 Fundo Municipal de Assistência Social
PROJETO ATIVIDADE Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 08.244.0008.2.042
ELEMENTO 3390(172)
VALOR R$ 10.000,00(dez mil reais);

Art. 2º. – Para a abertura do crédito suplementar de que trata o Art. anterior, serão utilizados recursos provenientes do excesso de arreca-
dação.

Art. 3º. – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Município de Jupiá – SC, 09 de Junho de 2020.

AUGUSTO CESAR NASCIMENTO LOUREIRO
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 1713/20 DE 10/06/2020
Publicação Nº 2526172

DECRETO Nº 1713/20 de 10/06/2020.
ABRE CRÉDITO ESPECIAL, CRIA NOVO ELEMENTO DE DESPESA NO PLANO PLURIANUAL – PPA 2018/2021, NA LEI DE DIRETRIZES ORÇA-
MENTÁRIAS – LDO E NO ORÇAMENTO MUNICIPAL EM VIGOR, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

AUGUSTO CESAR NASCIMENTO LOUREIRO, Prefeito Municipal de Jupiá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de 
conformidade com o Art. 74, V, da Lei Orgânica Municipal, e, em especial a Lei Municipal nº 0737/20 de 10/06/2020,

DECRETA:
Art. 1º. - Fica aberto crédito especial bem como cria novo elemento de despesa, no valor de R$ 27.000,00(vinte e sete mil reais), no Plano 
Plurianual – PPA 2018/2021, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Orçamento Municipal em vigor do Município de Jupiá, conforme fica 
a seguir demonstrado:

Plano Plurianual

ÓRGÃO 06.00 Secretaria de Infraestrutura
UNIDADE 06.01 Departamento de Obras
PROJETO ATIVIDADE Manutenção do Cemitério Municipal
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 15.451.0009.2.030
ELEMENTO 4490

Lei de Diretrizes Orçamentárias

ÓRGÃO 06.00 Secretaria de Infraestrutura
UNIDADE 06.01 Departamento de Obras
PROJETO ATIVIDADE Manutenção do Cemitério Municipal
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 15.451.0009.2.030
ELEMENTO 4490

Lei Orçamentária Anual

ÓRGÃO 06.00 Secretaria de Infraestrutura
UNIDADE 06.01 Departamento de Obras
PROJETO ATIVIDADE Manutenção do Cemitério Municipal
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 15.451.0009.2.030
ELEMENTO 4490(167)
VALOR R$ 27.000,00(vinte e sete mil reais);

Art. 2º. – Para a abertura do crédito especial, serão utilizados recursos oriundos de anulação de dotação conforme segue:

ÓRGÃO 04.00 Secretaria de Educação e Cultura
UNIDADE 04.01 Departamento de Cultura
PROJETO ATIVIDADE Comemoração do Aniversário do Município
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 13.392.0007.2.024
ELEMENTO 3390(80)
VALOR R$ 27.000,00(vinte e sete mil reais);

Art. 3º. – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Município de Jupiá – SC, 10 de Junho de 2020.

AUGUSTO CESAR NASCIMENTO LOUREIRO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 1714/20 DE 10/06/2020
Publicação Nº 2526175

DECRETO N.º 1714/20 de 10/06/2020.

ALTERA O ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AUGUSTO CESAR NASCIMENTO LOUREIRO, Prefeito Municipal de Jupiá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais de 
conformidade com o Art. 74, V, da Lei Orgânica Municipal, e, em especial a Lei Municipal nº 0738/20 de 10/06/2020,

DECRETA:
Art. 1.° - Ficam anuladas na importância de R$ 131.000,00(cento e trinta e um mil reais) as rubricas do orçamento em execução a seguir 
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identificadas.

ÓRGÃO 03.00 Secretaria de Administração e Fazenda
UNIDADE 03.01 Secretaria de Administração e Fazenda
PROJETO ATIVIDADE Manutenção da Secretaria de Administração
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 04.123.0003.2.005
ELEMENTO 3390(13)
VALOR R$ 28.000,00(vinte e oito mil reais);

ÓRGÃO 04.00 Secretaria de Educação e Cultura
UNIDADE 04.02 Departamento de Cultura
PROJETO ATIVIDADE Comemoração de Aniversário do Município
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 13.392.0007.2.024
ELEMENTO 3390(80)
VALOR R$ 28.000,00(vinte e oito mil reais);

ÓRGÃO 06.00 Secretaria de Infraestrutura
UNIDADE 06.01 Departamento de Obras
PROJETO ATIVIDADE Pavimentação de Vias Urbanas
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 15.451.0009.2.027
ELEMENTO 4490(91)
VALOR R$ 75.000,00(setenta e cinco mil reais);

Art. 2.° - Por conta dos recursos a que se refere o Art. 1.°, ficam suplementadas as atividades abaixo identificadas e os seguintes elementos 
de despesa:

ÓRGÃO 03.00 Secretaria de Administração e Fazenda
UNIDADE 03.01 Secretaria de Administração e Fazenda
PROJETO ATIVIDADE Manutenção da Segurança Pública
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 06.181.0003.2.010
ELEMENTO 4490(19)
VALOR R$ 103.000,00(cento e três mil reais);

ÓRGÃO 07.00 Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente
UNIDADE 07.01 Departamento de Agricultura
PROJETO ATIVIDADE Construção de Calçamento na Zona Rural
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 26.782.0005.2.008
ELEMENTO 4490(130)
VALOR R$ 28.000,00(vinte e oito mil reais);

Art. 3º. – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Município de Jupiá SC, 10 de Junho de 2020.

AUGUSTO CESAR NASCIMENTO LOUREIRO
Prefeito Municipal

LEI ORDINÁRIA Nº 0736/20 DE 10/06/2020
Publicação Nº 2526327

LEI Nº 0736/20 de 10/06/2020.

“Institui a Semana da Doação de Livros, dos dias 17 a 23 de abril no Município de Jupiá e dá outras providências”.

AUGUSTO CESAR NASCIMENTO LOUREIRO, Prefeito Municipal de Jupiá – SC, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do 
Município, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica instituído, no âmbito do Município de Jupiá, a “Semana da Doação de Livros”, a ser realizada anualmente, entre os dias 17 a 
23 de abril, por compreender o dia 18 de abril que é o “Dia Nacional do Livro Infantil”.
§ 1º. O evento instituído no caput deste artigo constará no Calendário Oficial do Município.
§ 2º. Os doadores de livros poderão fazê-lo durante todo o decorrer do ano, não somente durante a “Semana da Doação de Livros”.
Art. 2º. A “Semana da Doação de Livros” tem por objetivo estimular a solidariedade entre os munícipes de Jupiá, buscando aumentar o 
acervo da Biblioteca Municipal e das escolas municipais e estaduais, por meio de arrecadação e destinação de livros, promover a doação e 
circulação de livros e fomentar a educação e cultura, essencialmente das crianças e adolescentes.
Art. 3º. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que couber.
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Município de Jupiá – SC, 10 de Junho de 2020.
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AUGUSTO CESAR NASCIMENTO LOUREIRO
Prefeito Municipal

LEI ORDINÁRIA Nº 0737/20 DE 10/06/2020
Publicação Nº 2526330

LEI Nº 0737/20 de 10/06/2020.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL, CRIA NOVO ELEMENTO DE DESPESA NO PLANO PLURIANUAL – PPA 2018/2021, NA 
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO E NO ORÇAMENTO MUNICIPAL EM VIGOR, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

AUGUSTO CESAR NASCIMENTO LOUREIRO, Prefeito Municipal de Jupiá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em 
especial o art. 41, II e Art. 43, II, da Lei Federal nº 4.320/64, faz saber a todos os habitantes, que a Câmara Municipal de Vereadores apro-
vou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial bem como criar novo elemento de despesa, no valor 
de R$ 27.000,00(vinte e sete mil reais), no Plano Plurianual – PPA 2018/2021, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Orçamento Municipal 
em vigor do Município de Jupiá, conforme fica a seguir demonstrado:

Plano Plurianual

ÓRGÃO 06.00 Secretaria de Infraestrutura
UNIDADE 06.01 Departamento de Obras
PROJETO ATIVIDADE Manutenção do Cemitério Municipal
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 15.451.0009.2.030
ELEMENTO 4490

Lei de Diretrizes Orçamentárias

ÓRGÃO 06.00 Secretaria de Infraestrutura
UNIDADE 06.01 Departamento de Obras
PROJETO ATIVIDADE Manutenção do Cemitério Municipal
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 15.451.0009.2.030
ELEMENTO 4490

Lei Orçamentária Anual

ÓRGÃO 06.00 Secretaria de Infraestrutura
UNIDADE 06.01 Departamento de Obras
PROJETO ATIVIDADE Manutenção do Cemitério Municipal
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 15.451.0009.2.030
ELEMENTO 4490(167)
VALOR R$ 27.000,00(vinte e sete mil reais);

Art. 2º. – Para a abertura do crédito especial, serão utilizados recursos oriundos de anulação de dotação conforme segue:

ÓRGÃO 04.00 Secretaria de Educação e Cultura
UNIDADE 04.01 Departamento de Cultura
PROJETO ATIVIDADE Comemoração do Aniversário do Município
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 13.392.0007.2.024
ELEMENTO 3390(80)
VALOR R$ 27.000,00(vinte e sete mil reais);

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

Município de Jupiá – SC, 10 de Junho de 2020.

AUGUSTO CESAR NASCIMENTO LOUREIRO
Prefeito Municipal
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Lages

Prefeitura

DECRETO Nº 18038/2020
Publicação Nº 2526555

DECRETO Nº 18.038, de 15 de junho de 2020.

Revoga o parágrafo único do artigo 2º do Decreto nº 17.906 de 20.03.2020.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LAGES, no uso da competência privativa que lhe confere o art. 94, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º. Fica revogado em todos os seus termos e efeitos o parágrafo único do artigo 2º do Decreto nº 17.906 de 20.03.2020, que declara 
situação de emergência no município de Lages, define medidas adicionais para a prevenção e enfrentamento à COVID-19, em complemen-
tação às ações definidas no Decreto Estadual nº 515, de 17 de março de 2020 e dá outras providências.
Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Lages, 15 de junho de 2020; 254o ano da Fundação e 160o da Emancipação.

Antonio Ceron
Prefeito

LEI Nº 4430/2020
Publicação Nº 2526545

LEI Nº 4430
De 27 de maio de 2020.

Ratifica o Estatuto do Consórcio Intermunicipal de Saúde – CIS/AMURES.

Faço saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte

LEI:

Art. 1º. Ficam ratificados os termos do Estatuto do Consórcio Intermunicipal de Saúde – CIS/AMURES, datado de 04 de fevereiro de 2020, 
cujo documento integra esta Lei.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Lages, 27 de maio de 2020; 254o ano da Fundação e 160o da Emancipação

Antonio Ceron
Prefeito

ESTATUTO SOCIAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIS/AMURES

PREÂMBULO

O CIS/AMURES, em Assembleia Extraordinária realizada em 30 de setembro de 2013 e, no uso de suas atribuições legais:
CONSIDERANDO a necessidade de consolidação em um só instrumento de todas as normas regimentais, bem como de sua adequação as 
novas exigências legais e funcionais necessárias ao pleno funcionamento do Consórcio dando maior mobilidade e dinâmica a obtenção de 
seus objetivos;
CONSIDERANDO a alteração de sua natureza jurídica cuja deliberação se deu na Assembleia Extraordinária do dia 19 de novembro de 2012, 
ocasião em que todos os Municípios que integram o CIS/AMURES firmaram o protocolo de intenções;
CONSIDERANDO que até a presente data 20 (vinte) Municípios ratificaram o Protocolo de Intenções/Contrato de Consórcio Público junto 
ao Poder Legislativo;
RESOLVE aprovar o seguinte Estatuto Social:

TÍTULO I
DA CONSTITUIÇÃO

CAPÍTULO I



18/06/2020 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 3174

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 752

DA SUBSCRIÇÃO
Art. 1°. O CIS/AMURES é constituído pelos Municípios que, por meio de Lei, ratificaram o Protocolo de Intenções/Contrato de Consórcio 
Público, firmado em 19 de novembro de 2012, conforme discriminado a seguir:
- MUNICÍPIO DE LAGES, autorizado pela Lei Municipal n° 3932/2012;
- MUNICÍPIO DE BOCAINA DO SUL, autorizado pela Lei Municipal n° 606/2012;
- MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DA SERRA, autorizado pela Lei Municipal n° 1204/2013;
- MUNICÍPIO DE BOM RETIRO, autorizado pela Lei Municipal n° 2155/2012;
- MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL, autorizado pela Lei Municipal n° 1896/2013;
- MUNICÍPIO DE CERRO NEGRO, autorizado pela Lei Municipal n° 611/2013;
- MUNICÍPIO DE PALMEIRA, autorizado pela Lei Municipal n° 546/2013;
- MUNICÍPIO DE PONTE ALTA, autorizado pela Lei Municipal n° 1318/2013;
- MUNICÍPIO DE RIO RUFINO, autorizado pela Lei Municipal n° 505/2012;
- MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO, autorizado pela Lei Municipal n° 905/2013;
- MUNICÍPIO DE URUBICI, autorizado pela Lei Municipal n° 1707/2013;
- MUNICÍPIO DE URUPEMA, autorizado pela Lei Municipal n° 863/2013;
- MUNICÍPIO DE FREI ROGÉRIO, autorizado pela Lei Municipal n° 728/2013;
- MUNICÍPIO DE VARGEM, autorizado pela Lei Municipal n° 638/2012;
- MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO DO SUL, autorizado pela Lei Municipal n° 678/2013;
- MUNICÍPIO DE SANTA CECÍLIA, autorizado pela Lei Municipal n° 1713/2013;
- MUNICÍPIO DE CELSO RAMOS, autorizado pela Lei Municipal n° 823/2013;
- MUNICÍPIO DE MONTE CARLO, autorizado pela Lei Municipal n° 871/2013;
- MUNICÍPIO DE PONTE ALTA DO NORTE, autorizado pela Lei Municipal n° 956/2013;
- MUNICÍPIO DE ANITA GARIBALDI, autorizado pela Lei Municipal nº 2010/2013;
- MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM, autorizado pela Lei Municipal nº 4101/2012;
§ 1°. Os Municípios a seguir discriminados, subscritores do Protocolo de Intenções e que até a presente data ainda não efetuaram a sua 
ratificação, serão automaticamente admitidos no Consórcio os Municípios, em até dois anos, a contar da realização da Assembléia Estatuinte 
do Consórcio que se deu em 19 de novembro de 2012: - Capão Alto; - Otacílio Costa; - Painel e; Correia Pinto.
§ 2°. A ratificação realizada após dois anos da subscrição somente será válida após homologação da Assembleia Geral do Consórcio, a contar 
da Assembleia Estatuinte do Consórcio.
§ 3°. A subscrição pelo Chefe do Poder Executivo não induz a obrigação de ratificar, cuja decisão pertence, soberanamente, ao Poder Le-
gislativo.

CAPÍTULO II
DA ADMISSÃO DE NOVOS ASSOCIADOS
Art. 2°. É facultado o ingresso de novos associados ao CIS/AMURES, desde que seja Município, ou seja, pessoa jurídica de direito público, 
criado na forma da lei.
Parágrafo Único. O ente da Federação não designado no Protocolo de Intenções somente poderá integrar o Consórcio mediante aprovação 
da Assembleia Geral, por maioria absoluta dos entes Consórcios, e posterior ratificação, mediante lei, no Município interessado.

TÍTULO II
DAS DISPOSIÇÃOES PRELIMINARES

CAPÍTULO III
DA DENOMINAÇÃO, NATUREZA JURÍDICA, SEDE E PRAZO
Art. 3°. O Consórcio Intermunicipal de Saúde - CIS/AMURES, é pessoa jurídica de direito público interno, do tipo associação pública, de 
natureza autárquica e integra a administração Indireta de todos os entes consorciados.
Art. 4°. O CISIAMURES tem sede na Rua Nossa Senhora dos Prazeres, n° 62, Centro, Lages/SC. Parágrafo Único. A sede do Consórcio po-
derá ser transferida diante de decisão do Conselho dos Prefeitos, sendo necessário o voto de no mínimo 50% (cinquenta por cento) mais 
um, dos municípios consorciados.
Art. 5°. O CIS/AMURES vigorará por prazo indeterminado.

CAPÍTULO IV
DAS FINALIDADES
Art. 6°. São finalidades do Consórcio:
I - prestar serviço público em regime de gestão associada que concerne em execução, por meio de cooperação federativa, de toda e qual-
quer atividade ou obra com o objetivo de permitir aos usuários o acesso a um serviço público com características e padrões de qualidade 
determinados pela normas que regulam o Sistema Único de Saúde - SUS;
II - representar seus integrantes, em assuntos de interesse comum perante quaisquer entidades, especialmente das esferas constitucionais 
de governo;
III - planejar, adotar e executar programas e medidas destinadas à promoção da saúde;
IV - compartilhar ou usar em comum instrumentos e equipamentos, inclusive, de gestão, manutenção, informática, pessoal técnico e lici-
tações;
V - gerenciar, com auxílio das Secretarias de Saúde dos Municípios consorciados, dos recursos técnicos e financeiros pactuados em Contrato 
de Rateio;
VI - organizar o sistema micro e/ou macro-regional de saúde;
VII - solicitar assistência técnica e administrativa a serem prestados pela Secretaria de Estado da Saúde – SES, através dos órgãos regionais 
envolvidos, universidades e afins;
VIII - produzir informações ou estudos técnicos sobre as condições epidemiológicas da região oferecendo alternativas de ações que modi-
fiquem tais ações;
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IX - executar programas de saúde pública no âmbito da atenção básica do SUS, que lhe tenham sido outorgadas, transferidas ou autoriza-
das;
X - apoiar e fomentar o intercâmbio de experiências e de informações entre os entes consorciados;
XI - criar instrumentos e prestar serviços para controle, avaliação e acompanhamento dos serviços de saúde prestados à população dos 
entes consorciados;
XII - fornecer assistência técnica, treinamento, pesquisa e desenvolvimento dos profissionais e serviços de saúde pública;
XIII - desenvolver ações conjuntas de vigilância em saúde, tanto sanitária quanto epidemiológica;
XIV - adquirir ou administrar bens para uso compartilhado dos entes consorciados, bem como medicamentos, órteses, próteses, serviços 
e materiais;
XV - estabelecer relações cooperativas com outros Consórcios regionais que, por sua localização, no âmbito macro-regional, possibilite o 
desenvolvimento de ações conjuntas;
XVI - incentivar, apoiar e ampliar para estruturação dos serviços básicos de saúde nos municípios consorciados, objetivando a universalidade 
e a uniformidade de atendimento médico e de auxílio diagnóstico para a correta utilização dos serviços oferecidos através do Consórcio.
XVII - outras finalidades definidas pela Assembleia Geral.
Parágrafo Único. Para o cumprimento de suas finalidades, o Consórcio poderá:
I - adquirir os bens que entender necessários, que integrarão seu patrimônio;
II - firmar convênios de cooperação, contratos, acordos de qualquer natureza, receber auxílios, contribuições e subvenções de outras enti-
dades e órgãos de governo;
III - prestar serviços de qualquer natureza, em especial os de assistência técnica, a execução de obras e o fornecimento de bens e/ou re-
cursos humanos à administração direta ou indireta dos entes;
IV - desenvolver contrato de rateio e aplicá-lo entre os consorciados, referente a despesas necessárias e realizadas e não previstas no 
orçamento anual;
V - ser contratado pela Administração direta ou indireta dos municípios consorciados, dispensada a licitação;
VI - promover desapropriações e instituir servidões, desde que haja declaração de utilidade ou necessidade pública emitida pelo ente con-
sorciado em que o bem ou direito se situe.

CAPITULO V
DOS DIREITOS E DEVERES DOS ENTES CONSORCIADOS
Art. 7°. São direitos dos entes consorciados:
I - participar ativamente das sessões da Assembleia Geral e discutir os assuntos submetidos à apreciação dos consorciados, através de 
proposições, debates e deliberações através do voto, desde que adimplente com suas obrigações operacionais e financeiras;
II - exigir dos entes consorciados o pleno cumprimento das regras estabelecidas neste Protocolo, no Estatuto, nos Contratos de Programa, 
nos Contratos de Rateio, desde que adimplente com suas obrigações operacionais e financeiras;
III - operar a compensação dos pagamentos realizados a servidor cedido ao CIS/AMURES com ônus para o ente consorciado com as obri-
gações previstas no contrato de rateio;
IV - votar e ser votado para os cargos da Presidência, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;
V - propor medidas que visem atender os objetivos e interesses dos Municípios e o aprimoramento do CIS/AMURES;
VI - usufruir dos serviços oferecidos pelo Consórcio obedecendo o princípio da equidade, o tratamento igualitário, mediante ordem de che-
gada nos procedimentos clínicos/médicos especializados e dos demais serviços oferecidos;
VII - retirar-se da sociedade, atendidas as disposições aqui descritas.
Art. 8°. São deveres dos entes consorciados:
I - colaborar com os poderes públicos como órgão de saúde no atendimento em busca de solução dos problemas que se relacionem com a 
categoria de prestação de serviços para a qual foi criado;
II - promover a harmonia e integração dos associados;
III - incentivar e promover seu desenvolvimento, com a busca da excelência na prestação de serviços de saúde à comunidade associada;
IV - participar, de acordo com cota a ser estipulada em Assembleia, de contrato de rateio, destinado a custear as despesas fixas do Con-
sórcio;
V - pagar pontualmente suas contribuições mensais fixadas por meio de Contrato de Rateio;
VI - participar das Assembleias, acatar as decisões delas emanadas, em especial as obrigações constantes dos contratos de programa e de 
rateio, firmados nos termos da lei 11.107/2005 e Decreto 6.017/2007;
VII - prestigiar o Consórcio por todos os meios ao seu alcance e propagar o espírito associativo entre os afins;
VIII - cumprir as disposições do presente Protocolo;
IX - exercer o direito de voto;
X - oferecer sugestões e auxílios para o desenvolvimento da sociedade;
XI - ceder, se necessário for, servidores para o CIS/AMURES;
XII - incluir em sua Lei Orçamentária ou em créditos adicionais, dotações suficientes para suportar as despesas que, nos termos do orça-
mento do CIS/AMURES, devam ser assumidas por meio de contrato de rateio e contrato de programa, conforme o caso;
XIII - compartilhar recursos e pessoal para execução de serviços, programas, projetos, atividades e ações no âmbito do CIS/AMURES, nos 
termos de contratos de Programa;
XIV – responsabilizar-se pelo encaminhamento do paciente, mediante prévio aviso, para utilização dos serviços.

CAPÍTULO VI
DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Art. 9°. O Consórcio terá a seguinte estrutura:
I - Assembleia Geral;
II - Conselho Administração;
III - Conselho Fiscal;
IV - Conselho Consultivo;
V - Diretoria Executiva.
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SEÇÃO I
DA ASSEMBLEIA GERAL
Art. 10. A Assembleia é a instância deliberativa máxima do CIS/AMURES, sendo constituída, exclusivamente, pelos Chefes dos Poderes 
Executivos dos entes consorciados.
§ 1°. No caso de impedimento ou ausência do Chefe do Poder Executivo, este poderá ser representado pelo seu substituto legal, vice-pre-
feito, mediante documento próprio.
§ 2°. Ninguém poderá represtar dois entes consorciados na mesma Assembleia Geral.
Art. 11. Os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal serão escolhidos em Assembleia Geral, pela maioria simples dos 
prefeitos dos municípios consorciados, para mandato de um ano, podendo ser reconduzidos uma única vez.
§ 1°. As eleições do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal serão realizadas na primeira quinzena do mês de dezembro de cada 
ano, sendo que o mandato iniciará no dia 01 de janeiro do ano subsequente. No primeiro ano de mandato dos prefeitos, as eleições serão 
realizadas no mês de janeiro, podendo ser a Assembleia convocada pelo Diretor Executivo.
§ 2°. Ocorrendo empate, considerar-se-á eleito o candidato maior idade.
§ 3°. Poderão concorrer à eleição para o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal, os prefeitos dos municípios consorciados em dia 
com suas obrigações contratuais, até 90 (noventa) dias antes da eleição, em no máximo três chapas completas para os dois órgãos.
Art. 12. A Assembleia Geral será presidida pelo Presidente do Conselho de Administração ou, na sua falta, pelo primeiro vice-presidente.
Art. 13. A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, para examinar e deliberar sobre matérias de sua competência e, extraordinariamen-
te, quando convocada, sempre que possível coincidindo com as Assembleias da AMURES, na forma deste instrumento.
§ 1°. As convocações da Assembleia Geral ocorrerão por meio eletrônico ou fax, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias.
§ 2°. A Assembleia Geral reunir-se-á:
I - em primeira convocação, presentes a maioria absoluta dos entes consorciados;
II - em segunda convocação, 30 (trinta) minutos após o horário estabelecido para a primeira convocação, com qualquer número de entes 
consorciados, deliberando por maioria simples de votos, ressalvadas as matérias que exigem maioria absoluta, nos termos deste instru-
mento.
Art. 14. Cada município consorciado terá direito a um voto na Assembleia Geral.
Parágrafo Único. O voto será público e nominal, admitindo-se o voto secreto somente nos casos de julgamento em que se suscite a aplicação 
de penalidade aos servidores do CIS/AMURES ou a ente consorciado.
Art. 15. Compete à Assembleia Geral:
I - eleger ou destituir os membros do Conselho de Administração;
II - eleger ou destituir os membros do Conselho Fiscal;
III - deliberar sobre:
a) a alteração do Contrato de Consórcio Público do CIS/AMURES;
b) a suspensão e exclusão de ente consorciado;
c) o ingresso no Consórcio de ente que não tenha sido subscritor inicial do protocolo de intenções;
d) a entrega de recursos financeiros a ser definida em contrato de rateio;
e) a criação e forma de remuneração de novos cargos e vagas necessários ao pleno funcionamento do CIS;
f) assuntos de interesse geral do CIS/AMURES;
IV - aprovar:
a) orçamento anual do CIS/AMURES, bem como os respectivos créditos adicionais, inclusive a previsão de aportes a serem cobertos por 
recursos advindos de eventuais contratos de rateio;
b) plano de trabalho;
c) relatório Anual de Atividades;
d) prestação de contas, após a análise do Conselho Fiscal;
e) a extinção do Consórcio;
f) mudança de sede para outro Município;
V - autorizar:
a) realização de operações de crédito;
b) alienação e a oneração de bens imóveis do CIS/AMURES.
Art. 16. O quorum de deliberação da Assembleia Geral será de:
I - maioria absoluta de votos de todos os consorciados presentes às Assembleias para as competências dispostas nos incisos III, alínea “a”, 
IV alínea “e” e “f”, em Assembleia Geral extraordinária, convocada especificamente para tais fins;
II - maioria simples de votos de todos os consorciados presentes às Assembleias para as demais deliberações;
Parágrafo Primeiro - Compete ao Presidente, além do voto normal, o voto de minerva.
Parágrafo Segundo - Havendo consenso entre seus membros, as deliberações sujeitas ao voto da maioria simples dos consorciados presen-
tes poderão ser efetivadas através de aclamação.
Art. 17. A Assembleia Geral será convocada, observadas as prescrições anteriores e quando o Presidente do Conselho de Administração, a 
requerimento de 1/5 (um quinto) dos consorciados e de 2/3 (dois terços) do Conselho Fiscal a convocar.
Art. 18. As Assembleias Ordinárias serão realizadas, anualmente, para tomada de contas e para discussão e aprovação do orçamento e; para 
eleição do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;
Parágrafo Único. As Assembleias Ordinárias para tomada de contas serão realizadas na 2ª quinzena de junho e na 2ª quinzena de novembro 
de cada ano, respectivamente, podendo nelas se tratar de assuntos gerais.
Art. 19. Nas atas da Assembleia Geral serão registradas:
I - por meio de lista de presença, todos os entes federativos representados na Assembleia Geral, indicando o nome e município do repre-
sentante;
II - de forma resumida, todas as intervenções orais e, como anexo, todos os documentos que tenham sido entregues ou apresentados na 
reunião da Assembleia Geral;
III - a íntegra de cada uma das propostas votadas na Assembleia Geral e a indicação expressa e nominal de como cada representante nela 
votou, bem como a proclamação de resultados.
§ 1°. No caso de votação secreta, a expressa motivação do segredo e o resultado final da votação.
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§ 2°. Somente se reconhecerá sigilo de documentos e declarações efetuadas na Assembleia Geral mediante decisão na qual se indiquem 
expressamente os motivos do sigilo; a decisão será tomada pela metade mais um dos votos dos presentes e a ata deverá indicar expressa 
e nominalmente os representantes que votaram a favor e contra o sigilo.
§ 3°. A ata será rubricada em todas as suas folhas, inclusive de anexos, por aquele que a lavrou, por quem presidiu e pelos entes consor-
ciados com direito a voto na Assembleia Geral.
Art. 20. Sob pena de ineficácia das decisões nela tomadas, a íntegra da ata da Assembleia Geral será publicada no sítio que o Consórcio 
manter na rede mundial de computadores – internet ou no diário oficial dos municípios.
Parágrafo Único. Mediante o pagamento das despesas de reprodução, cópia autenticada da ata será fornecida para qualquer do povo.

SEÇÃO II
DO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO
Art. 21. O Conselho de Administração é constituído por 3 (três) Prefeitos de municípios consorciados, escolhidos em Assembleia Geral, 
dentre eles: um Presidente, 1° Vice-Presidente e 2° Vice-Presidente, pelo prazo de um ano, podendo ser reconduzidos por mais uma vez.
Art. 22. Compete ao Presidente:
I - escolher o Diretor Executivo do CIS/AMURES;
II - aprovar e modificar o Regimento Interno do CIS/AMURES;
III - definir e acompanhar a execução da política patrimonial e financeira e os programas de investimento do CIS/AMURES;
IV - prestar contas ao órgão concedente dos auxílios e subvenções que a venha a receber;
V - contratar serviços de auditoria interna e externa;
VI - autorizar a alienação de bens móveis inservíveis do Consórcio;
VII - autorizar o Diretor Executivo a contratar estagiários;
VIII - autorizar o Diretor Executivo a contratar serviços terceirizados para atendimento das finalidades do CIS/AMURES;
IX - aceitar a cessão onerosa de servidores do ente consorciado ou conveniado ao CIS/AMURES;
X - autorizar a celebração de convênios;
XI - autorizar a contratação de profissionais por processos seletivos e concursos públicos;
XII - apresentar em Assembleia Geral, até 15 de novembro de cada ano, o plano de trabalho para o exercício seguinte e respectiva proposta 
orçamentária, devidamente justificada.
XIII - convocar e presidir as Assembleias Gerais do CIS/AMURES, as reuniões do Conselho de Administração e proferir o voto de minerva;
XIV - tomar e dar posse aos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal;
XV - representar o CIS/AMURES ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo firmar contratos ou convênios bem como 
constituir procuradores “ad negotia” e “ad juditia”, podendo esta competência ser delegada parcial ou totalmente ao Diretor Geral;
XVI - ordenar as despesas e a movimentação financeira dos recursos do CIS/AMURES, podendo esta competência ser delegada total ou 
parcialmente ao Diretor Executivo;
XVII - nomear o Diretor Executivo do Consórcio, indicado pelo Conselho de Administração;
XVIII - homologar e adjudicar as licitações realizadas pelo Consórcio;
XIX - expedir resoluções da Assembleia Geral e do Conselho de Administração para dar força normativa às decisões estabelecidas;
XX - expedir portarias para dar força normativa às decisões monocráticas de competência do Presidente do CIS/AMURES;
XI - julgar em primeira instância, recursos relativos à:
a) homologação de inscrição e de resultados de concursos públicos;
b) impugnação de edital de licitação, bem como os relativos à inabilitação, desclassificação, homologação e adjudicação de seu objeto;
c) aplicação de penalidades a servidores do Consórcio.
XII - delegar competência ao Diretor Executivo.
Art. 23. Aos demais prefeitos membros do Conselho de Administração compete substituir os titulares e colaborar para o funcionamento 
adequado do CIS/AMURES.

SEÇÃO III
DO CONSELHO FISCAL
Art. 24. O Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização do CIS/AMURES e será composto por 3 (três) membros titulares e 3 (três) membros 
suplentes.
Art. 25. Compete ao Conselho Fiscal:
I - fiscalizar a contabilidade do CISAMURES;
II - acompanhar e fiscalizar sempre que considerar oportuno e conveniente, as operações econômicas ou financeiras da entidade e propor 
ao Conselho de Administração a contratação de auditorias;
III - emitir parecer, sempre que requisitado, sobre contratos, convênios, credenciamentos, proposta orçamentária, balanços e relatórios de 
contas em geral a serem submetidos à Assembleia Geral pelo Conselho de Administração e pelo Diretor Executivo;
IV - eleger entre seus pares um Presidente.
Parágrafo Único. O Conselho Fiscal, por seu Presidente e por decisão da maioria de seus membros, poderá convocar o Conselho de Ad-
ministração e o Diretor Executivo para prestar informações e tomar as devidas providências quando forem verificadas irregularidades na 
escrituração contábil, nos atos de gestão financeira ou ainda inobservância de normas legais, estatutárias ou regimentais.

SEÇÃO IV
DO CONSELHO CONSULTIVO
Art. 26. O Conselho Consultivo será constituído por 1 (um) representante do Conselho de Saúde, de cada ente consorciado.
Art. 27. Compete ao Conselho Consultivo atuar como órgão consultivo da Assembleia Geral do Consórcio:
I - propor planos e programas de acordo com as finalidades do Consórcio;
II - sugerir formas de melhor funcionamento do CIS/AMURES;
III - propor a elaboração de estudos e pareceres sobre as atividades desenvolvidas no Consórcio;
Parágrafo Único. O estatuto do Consórcio disporá sobre composição, mandato, organização e funcionamento do Conselho Consultivo.
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SEÇÃO V
DA DIRETORIA EXECUTIVA
Art. 28. À Diretoria Executiva compete:
| - participar das reuniões do Conselho de Administração;
II - movimentar as contas bancárias do Consórcio em conjunto com o Presidente, bem como elaborar os boletins de caixa e de bancos;
III - praticar todos os atos necessários à execução da receita e da despesa, em conjunto com a Gerência Financeira, dentre os quais:
a) promover o lançamento das receitas, inclusive de taxas, tarifas e outros preços públicos; b) inscrever em dívida ativa os débitos não 
adimplidos e promover, por meios próprios ou contratados, a sua cobrança judicial e extrajudicial;
c) emitir as notas de empenho de despesa;
d) examinar, conferir e instruir os processos de pagamentos e as requisições de adiantamento, rejeitando-os quando não revestidos das 
formalidades e do atendimento às prescrições legais ou da boa administração;
e) preparar a emissão de cheques, de ordem de pagamento e de transferências de recursos;
f) realizar pagamentos e das quitações;
g) providenciar a manutenção da escrituração sintética e analítica dos fatos de natureza orçamentária, financeira e patrimonial;
h) providenciar, subscrever e, solidariamente com o presidente, responsabilizar-se pelos balancetes, balanços e outros documentos e apu-
ração contábil e de prestação de contas do Consórcio;
IV - exercer a gestão patrimonial, providenciando, dentre outros, os seguintes atos:
a) aquisição, o recebimento, o registro, o almoxarifado, a manutenção, a distribuição e a alienação dos bens movimentados pelo Consórcio;
b) cadastro ou o tombamento, a classificação, a numeração, o controle e, o registro dos bens mobiliários e imobiliários;
c) baixa de bens alienados ou considerados obsoletos, imprestáveis perdidos ou destruidos; d) manutenção da integridade da posse dos 
bens imóveis;
e) seguro dos bens patrimoniais;
f) programação e controle do uso de veículos;
g) elaboração de relatórios sobre o uso de combustíveis e lubrificantes, despesas de manutenção e condições de uso dos veículos e equi-
pamentos;
h) limpeza, a conservação, a manutenção e a segurança de áreas e edificações ocupadas pelo Consórcio;
V - velar por todos os documentos e informações produzidos pelo Consórcio, providenciando a sua adequada guarda e arquivo;
VI - praticar atos relativos à administração de pessoal, cumprindo e se responsabilizando pelo cumprimento dos preceitos da legislação 
trabalhista, inclusive:
a) providenciar a formalização dos atos necessários à contratação, à dispensa e à punição dos empregos;
b) manter os registros e os assentos funcionais;
c) elaborar a folha de pagamento do pessoal e das guias de recolhimento de contribuições previdenciárias e trabalhistas;
d) fixar o expediente de trabalho, incluída sua antecipação, prorrogação e turnos de plantões;
e) elaborar a escala anual de férias e promover o seu cumprimento;
f) propor ao presidente os valores de ajudas de custo e de diárias;
g) planejar e promover a capacitação de pessoal, incluído a dos serviços locais;
VII - promover a publicação de atos e contratos do Consórcio, quando essa providência for prevista em Lei, no Contrato de Consórcio Público 
ou nestes estatutos;
VIII – Autorizar que os servidores ocupantes dos cargos comissionados, desde que, legalmente habilitados, possam dirigir veículos oficiais, 
inclusive os pertencentes a frota da AMURES, mediante ajuste feito entre o CIS/AMURES e AMURES.
§ 1°. Além das atribuições previstas neste artigo, o Diretor Executivo poderá exercer, por delegação, atribuições de competência do presi-
dente.
§ 2°. A delegação de atribuições do presidente dependerá de ato escrito e publicado, até um ano após a data de término da delegação no 
sítio que o Consórcio manterá na rede mundial de computadores - Internet.
§3°. Para o exercício da função de diretor Executivo será exigida formação profissional de nível superior.
§ 4°. A substituição do Diretor Executivo proposta pelo Presidente deverá ser homologada em Assembleia por dois terços dos membros do 
CISIAMURES.

CAPÍTULO VII
DO PATRIMÔNIO E DA GESTÃO ECONÔMICA
Art. 29. O patrimônio do Consórcio será constituído pelos bens e direitos que adquirir a qualquer título, de entidades públicas ou privadas;
Art. 30. Constituem recursos financeiros do Consórcio:
I - as contribuições mensais dos associados decorrentes do contrato de rateio, anualmente formalizado;
II - a remuneração dos próprios serviços;
III - os auxílios, contribuições e subvenções recebidos de entidades públicas ou particulares;
IV - os recursos recebidos por meio de convênios, contratos de repasse, ajustes, termos de cooperação técnica;
V - as rendas de seu patrimônio;
VI - os saldos de exercício;
VII - as doações e legados;
VIII - o produto da alienação dos seus bens;
IX - o produto de operações de crédito;
X - as rendas eventuais, inclusive as resultantes de depósitos e de aplicações de capitais;
XI - outros rendimentos que lhe caibam por disposição legal ou contratual ou por decisão judicial.
§ 1°. A quota de contribuição mensal será o valor dos serviços solicitados pelos municípios consorciados, de acordo com os valores negocia-
dos em Assembleia Geral, por proposta do Presidente e será paga até o dia 10 do mês subsequente, ficando autorizado o débito em conta.
§ 2°. Os municípios que deixarem de efetuar o pagamento da parcela mensal no prazo estipulado conforme reza o parágrafo anterior, so-
frerão um reajuste, a título de multa, de 0,4% (zero vírgula quatro por cento) por dia de atraso, até o limite de 20% (vinte por cento) do 
valor de cada contribuição atrasada.
Art. 31. É vedada a aplicação de recursos entregues por meio de contrato de rateio para o atendimento de despesas genéricas.
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Art. 32. Com o objetivo de permitir o atendimento dos dispositivos da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, o consórcio público 
deve fornecer as informações necessárias para que sejam consolidadas, nas contas dos entes consorciados, todas as despesas realizadas 
com os recursos entregues em virtude de contrato de rateio, de forma que possam ser contabilizadas nas contas de cada município na 
conformidade dos elementos econômicos e das atividades ou projetos atendidos.
Art. 33. Para a contabilidade do CIS/AMURES será adotado o sistema de Contabilidade Pública, prestando contas anualmente dos recursos 
provenientes de entidades públicas, nos moldes da Constituição Federal e legislação pertinente.
§ 1°. As prestações de contas serão submetidas sempre que solicitadas ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, cujo parecer 
será apreciado pelo Conselho Fiscal de Prefeitos.
§ 2°. Os recursos financeiros provenientes de entidades públicas serão segregados em conta bancária específica, a fim de atender-se à 
respectiva prestação de contas.
§ 3°. A contratação de bens, obras e serviços obedecerão as normas de licitações públicas, contratos públicos e demais leis que tratam da 
matéria.
Art. 34. O CIS/AMURES elaborará e tornará público as seguintes demonstrações contábeis financeiras das suas operações:
I - balanço patrimonial, composto dos agrupamentos: ativo, passivo e patrimônio líquido;
II - demonstrativo de resultados do exercício;
III - balanço financeiro.

CAPÍTULO VIII
DOS RECURSOS HUMANOS E DO REGIME DE TRABALHO
Art. 35. O quadro de pessoal do CISIAMURES será composto pelos cargos em comissão e empregos públicos no número, denominação, 
carga horária e vencimentos e atribuições previstos no Anexo l.
§1°. O ingresso nos empregos públicos se dará mediante seleção e aprovação em concurso público.
§2°. O regime de trabalho dos empregados públicos do Consórcio será o da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.
§3º. Os empregados públicos do CISIAMURES não poderão ser cedidos, inclusive para os entes consorciados.
§4°. Admite-se para os cargos, comissionados e de emprego público; cuja jornada de trabalho semanal seja de 40 (quarenta) horas, jornada 
de 20 (vinte) horas e, possibilidade de ampliação da carga horária de 20 (vinte) horas, com vencimento proporcional.
§5°. Os empregados públicos incumbidos da gestão do consórcio não responderão pessoalmente, pelas obrigações contraídas pelo Consór-
cio, salvo pelos atos cometidos em desacordo com a lei ou com as disposições dos seus Estatutos.
§6°. Os empregados públicos não terão direito a estabilidade no emprego;
§7°. Os servidores públicos do CIS/AMURES serão subordinados ao Regime Geral de Previdência Social;
§8°. Poderá ser fixado recesso de 15 (quinze) dias no período das festividades de natal e ano novo por ato do presidente, ressalvado as 
férias individuais de cada servidor que deverão ser gozadas no período de sua aquisição;
§9°. Aos servidores públicos do CIS/AMURES são assegurados os direitos trabalhistas garantidos pela Constituição Federal e pela Consoli-
dação das Leis do Trabalho.
Art. 36. Fica autorizada a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse 
público, nas seguintes hipóteses:
I - assistência a situações de calamidade pública ou declaradas como emergenciais;
II - combate a surtos endêmicos e atendimentos de programas e convênios;
III - substituição de pessoal por vacância nos casos de falecimento, aposentadoria, demissão, ou nos casos de afastamento do exercício 
do cargo;
IV - outras situações de emergência que vierem a ocorrer, mediante proposição da Assembleia Geral.
§ 1°. O recrutamento do pessoal a ser contratado nas hipóteses previstas nos incisos do art. 36, com exceção do inciso I, dar-se-á mediante 
processo seletivo simplificado, cujos critérios serão estabelecidos em edital, com ampla divulgação.
§ 2°. A remuneração dos contratados temporariamente não será superior a fixada para as funções correlatas ao emprego público constante 
do Anexo I, deste Estatuto, para a mesma jornada de trabalho.
§ 3°. Os contratos temporários poderão vigorar pelo prazo de até 1 (um) ano, podendo ser prorrogado até atingir o prazo máximo de 2 
(dois) anos.
Art. 37. Cabe a Assembleia Geral deliberar sobre a remuneração, a concessão de vantagens pecuniárias, bem como, sobre a revisão anual 
da remuneração dos empregados do CIS/AMURES.
Art. 38. Fica autorizada a instituição de diárias para fins de ressarcimento das despesas de deslocamento dos empregados públicos, nos 
valores e termos fixados no Regimento Interno do CIS/AMURES.
Art. 39. Os entes consorciados, ou os que tenham firmado convênio com o CIS/AMURES, poderão ceder servidores, na forma e condição 
de cada ente.
§ 1°. Os servidores cedidos para o CIS/AMURES permanecerão com o regime jurídico e a remuneração do ente cedente, podendo ser-lhe 
concedida gratificação equivalente a até 50% (cinquenta por cento) da remuneração originária, sem que a concessão configure vínculo novo 
do servidor cedido, inclusive, para apuração de responsabilidade trabalhista ou previdenciária.
§ 2°. Poderá a cessão dar-se com ônus para o CIS/AMURES, desde que aceito pelo Presidente.
§ 3°. Caso o ente consorciado assuma o ônus integral da disponibilização do servidor, poderá contabilizar tal despesa para fins compensa-
tórios em relação aos compromissos assumidos no Contrato de Rateio.
Art. 40. A utilização de estagiários pelo CIS/AMURES, nos termos da Lei nº 11.788, de 26 de setembro de 2008, depende de autorização 
do Presidente.
Art. 41. As disposições complementares da estrutura administrativa do CIS/AMURES, obedecido o disposto nos seus atos constitutivos, serão 
definidas no Regimento Interno.

CAPÍTULO IX
DA RETIRADA E EXCLUSÃO
Art. 42. Qualquer associado poderá retirar-se do CIS/AMURES a qualquer tempo, desde que manifeste sua intenção à Assembleia Geral com 
antecedência de 90 (noventa) dias com comunicação posterior ao seu Poder Legislativo.
Art. 43. Os bens destinados pelo consorciado que se retira não serão revertidos ou retrocedidos, salvo em caso de extinção do Consórcio.
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Parágrafo Único. A retirada não prejudicará as obrigações já constituídas entre o consorciado que se retira e o CIS/AMURES.
Art. 44. Poderão ser excluídos do quadro social, os associados que descumprirem este estatuto, acordos, convênios ou contratos firmados 
no ambiente do CIS/AMURES.
Parágrafo Único. Poderá ser excluído do consórcio, após prévia suspensão, o ente consorciado que não consignar, em sua lei orçamentária 
ou em créditos adicionais, as dotações suficientes para suportar as despesas assumidas por meio de contrato de rateio.
Art. 45. Será igualmente excluído o consorciado inadimplente por mais de 90 (noventa) dias com as obrigações assumidas em contrato de 
rateio.
Parágrafo Único. A exclusão prevista neste artigo não exime o consorciado do pagamento de débitos decorrentes do tempo em que per-
maneceu inadimplente.
Art. 46. Será excluído o ente consorciado que, sem autorização dos demais consorciados, subscrever protocolo de intenções para constitui-
ção de outro consórcio com finalidades iguais, assemelhadas ou incompatíveis.
Art. 47. Os associados que se retirarem espontaneamente e os excluídos do quadro social somente participarão da reversão dos bens e 
recursos do CIS/AMURES quando da sua extinção.
Art. 48. Da decisão que decretar a exclusão caberá recurso de reconsideração dirigido à Assembleia Geral, o qual não terá efeito suspensivo, 
e deverá ser interposto no prazo de 10 (dez) dias contados da ciência da decisão.

CAPÍTULO X
DA ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO
Art. 49. A alteração ou a extinção do Contrato de Consórcio Público dependerá de instrumento aprovado pela Assembleia Geral Extraordi-
nária, ratificada mediante lei por todos os entes consorciados.
§ 1°. Os bens, direitos, encargos e obrigações do Consórcio reverterão aos consorciados proporcionalmente aos investimentos feitos ao 
CIS/AMURES.
§ 2°. Até que haja decisão que indique os responsáveis por cada obrigação, os entes consorciados responderão solidariamente pelas obri-
gações remanescentes, garantido o direito de regresso em face dos entes beneficiados ou dos que deram causa à obrigação.
§ 3°. Com a extinção, o pessoal cedido ao consórcio público retornará aos seus órgãos de origem.
§ 4°. A retirada ou a extinção do consórcio não prejudicará as obrigações já constituídas, inclusive os contratos de programa, cuja extinção 
dependerá do prévio pagamento das indenizações eventualmente devidas.
§ 5°. A Alteração ou a extinção do Contrato de Consórcio Público deverá ser publicada no Diário Oficial dos Municípios.

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 50. O CIS/AMURES sujeitar-se-á ao princípio da publicidade, veiculando todas as decisões, termos dos contratos de gestão, termos de 
parceria, contratos de rateio anual através do órgão da imprensa que vier a ser adotado.
Parágrafo Único. As publicações acima referidas poderão ser resumidas, desde que indiquem o local e sítio da internet em que possa ser 
obtida a versão integral dos referidos documentos.
Art. 51. O exercício social encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano.
Art. 52. Os casos omissos serão resolvidos pela Assembleia Geral.
Art. 53. O presente Estatuto passará a vigorar após a sua publicação, na imprensa oficial, podendo ser por extrato, desde que reste indicado 
o local onde poderá ser obtido na íntegra.
Art. 54. Fica eleito o foro da comarca de Lages para a solução de eventuais conflitos resultantes deste Estatuto.
Por estarem firmes e acordados, os Prefeitos Municipais assinam o presente Estatuto em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.
Lages, 14 de Fevereiro de 2020.

Ata nº 01/2020

Aos quatorze dias do mês de Fevereiro de dois mil e vinte, estiveram reunidos em Lages, nas dependências da Amures, os prefeitos dos 
municípios que compõem o Consórcio Intermunicipal de Saúde - CIS/Amures. A Assembleia aconteceu juntamente com a reunião da Amu-
res e CISAMA, iniciando-se às nove horas e trinta minutos. O Secretário Executivo da Amures, Sr. Walter Manfrói, cumprimentou os presen-
tes e desejou feliz 2020 à todos e passou a palavra ao Presidente da Amures, Prefeito de Anita Garibaldi, Sr. João Cidinei da Silva que 
também cumprimentou à todos e determinou a abertura dos trabalhos, passando e ato contínuo, a palavra ao presidente do CIS/AMURES, 
Prefeito de Rio Rufino, Sr. Thiago Costa. O Presidente do CIS/AMURES saudou a todos e solicitou que a Diretora Executiva do CIS/AMURES, 
Sra. Beatriz Bleyer Rodrigues Montemezzo, realizasse a explanação dos assuntos a que constavam na pauta e que seriam objeto de discus-
são e deliberação pela Assembleia, conforme ofício de convocação. Beatriz iniciou apresentando a equipe do CIS/AMURES, que assim esta-
va composta: Sra. Thais Muniz, Assessora Contábil, apresentou as rotinas da contabilidade; Sr. Heitor José Frutuoso Junior, Assessor Jurídi-
co, falou do trabalho de verificação de contratos com os prestadores que vem realizando na Assessoria Jurídica do CIS/AMURES e que está 
a disposição para auxiliar no que for necessário; Sra Neiva Ribeiro, responsável pelo Setor Financeiro, disse que está disponível aos muni-
cípios para esclarecer as dúvidas que surgirem; Sr. Alexandre Souza, Responsável pelo Setor de Faturamento, explanou sobre a rotina do 
setor, comentou sobre a mudança das datas de faturamento e cobrança, para facilitar o fluxo de trabalho com prestadores e municípios. 
Beatriz enfatizou a importância dessa mudança, pois havia um desgaste por parte da equipe, para poder alinhar. Dr. Heitor ratificou as in-
formações, esclarecendo as datas que passaram a ser de 1º a 30 de cada mês, ou seja o mês calendário e pagamento dos serviços por 
parte dos municípios no dia 20 do mês subsequente. A próxima colaboradora a se apresentar foi Sra. Jaqueline Reche, comentou que está 
na linha de frente do atendimento aos pacientes do CIS/AMURES e também está responsável pela logística para as cirurgias de ortopedia 
em mutirão. O próximo foi Sr. Guilherme Rangel, falou primeiramente das licitações desenvolvidas pelo consórcio, citando o andamento das 
mesmas. Que a Licitação de Software está aguardando decisão judicial. Em seguida falou da Licitação de Medicamentos, que participaram 
seis municípios: Rio Rufino, Bom Retiro, Ponte Alta, Urubici, Lages e Urupema. Sra Beatriz enfatizou a questão da economia, dizendo que 
quanto maior o número de municípios participando maior será a economia. Guilherme falou que a economia gerada foi de quarenta e sete 
por cento (47%). A Beatriz retomou a palavra, e deu prosseguimento a pauta, enfatizando novamente a questão de revisão de contratos 
que a assessoria jurídica está realizando. Agradeceu ao Prefeito Thiago, pelo apoio e atenção dispensada ao CIS/AMURES. Falou ainda sobre 
o leilão de alguns equipamentos e do automóvel que acontecerá no próximo dia seis de março. Falou que o leiloeiro cobrará seis por cento 
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do total do leilão e enfatizou que o consórcio não tirará da sua receita, valor para pagamento para este profissional. Continuando a pauta, 
a Diretora Beatriz, falou como exemplo sobre as consultas de oftalmologia e cardiologia que necessitam de exames complementares junta-
mente com as consultas. O paciente vem consultar com o especialista, precisa realizar exame, precisa voltar ao município, ser inserido no 
Sisreg, voltando a vir realizar o exame, retornando ao município, mais uma vez inserido no Sisreg e somente então poder concluir sua 
consulta. Explicou que haveria uma redução nos custos, em consultas de retorno e viagem, e também pela segurança dos pacientes, que 
não precisam estar realizando tantas vezes a viagem. Evitaria desgaste e tempo. Solicitou a aprovação para que seja realizado os exames 
específicos para a realização da consulta. Foi aprovado por unanimidade pelos presentes. Pediu que os prefeitos verificassem com seus 
secretários de Saúde, o envio das listas de demandas para consultas e exames, que foram solicitadas aos secretários de Saúde, e que ain-
da alguns municípios não enviaram. Beatriz falou das novos profissionais que estarão sendo credenciados ao CIS/AMURES, para auxiliar os 
municípios. Que serão neuro-pediatra, psicopedagoga, ginecologistas, aumentando assim o leque de profissionais para atender todas as 
demandas. Ressaltou mais uma vez sobre a importância da parceria entre os secretários de saúde e o consórcio, que esteja sempre alinha-
do. Beatriz enfatizou sobre o comprometimento para que os pacientes compareçam nas consultas, e que quando não seja possível que os 
técnicos avisem o Consórcio com quarenta e oito horas de antecedência. Comentou sobre a reunião de Consórcios, na Fecam, que aconte-
ceu no dia quatro de fevereiro deste ano, em Florianópolis, e que o Deputado Marcos Vieira se fez presente, onde ele se comprometeu 
disponibilizar um recurso de vinte milhões, aos consórcios de saúde. Este recurso se aprovado será rateado entre os treze consorcios do 
estado. Em seguida, ela citou sobre as cirurgias em ortopedia que já foram realizadas, com recurso da emenda da Deputada Carmem Za-
notto, oitenta cirurgias. Citou que estamos pactuando mais especialidades cirúrgicas, (varizes e oftalmologia) dentro do município de Lages, 
para atender a demanda. Em seguida passou-se para o seguinte assunto da pauta: Alteração no Estatuto do CIS/AMURES, foi observado 
que o estatuto estava obsoleto, defasado e que precisa de ajustes, e que o impacto financeiro seria mínimo. Foram realizados cálculos, e 
foram cortados alguns serviços desnecessários e que estes gastos poderiam se adequar aos valores do novo estatuto. Esclareceu também 
sobre as férias coletivas, que havia uma certa angústia por parte dos secretários de saúde, e que para atender a todos, será feita a adequa-
ção do estatuto contendo um recesso de fim de ano, e férias individuais programadas, no decorrer do ano. Foi discutido, que um colabora-
dor do Consórcio, desde que habilitado, possa utilizar um veículo oficial da Amures, para uso em serviço. Outro item que foi colocado para 
aprovação, que as decisões em assembleia passem a ser de cinquenta mais um. Ainda sobre o estatuto, falou sobre a utilização dos quinze 
por cento do orçamento dos municípios, que não está previsto a utilização no estatuto, onde solicita para Dra. Zenalda e Dr. Heitor, verifi-
carem como fazer a inclusão. O Sr. Walter Manfrói pediu a palavra para complementar a fala da Sra. Beatriz com relação ao orçamento dos 
quinze por cento, citando um exemplo de um município da nossa região, que precisava utilizar parte deste valor antes do término do ano e 
não pode comprar o serviço, para não perder o dinheiro a aquisição de um automóvel, a Amures estará verificando com o Tribunal de con-
tas, meios para que os municípios possam usar este orçamento junto ao consórcio, já que o mesmo pertence aos municípios. Retomando 
a palavra, a Sra. Beatriz reforça que no próximo dia dezoito, às nove horas, haverá reunião de secretários de saúde, na Amures, citando 
parte da pauta da reunião. Convidou aos prefeitos para que façam uma visita ao Consórcio para tirar dúvidas e trazer sugestões, que serão 
muito bem vindos. Beatriz concedeu um tempo para a Sra. Andréa coordenadora da RUE e o Dr. Sardino, responsável pelo SAMU da nossa 
região, que apresentaram a sugestão de realização de um projeto de serviço aero-médico com enfermeiro, para auxiliar o batalhão de avia-
ção de Lages, nos atendimentos de urgência e emergência não deixando a unidade de terapia intensiva do SAMU, desguarnecida. Os pre-
feitos solicitaram que eles façam um projeto detalhado com os custos e benefícios e apresentem em outra reunião. O Presidente do CIS/
AMURES, toma a palavra para finalizar a parte do Consórcio, com a votação do estatuto. A Beatriz e o Dr, Heitor reforçaram quais foram as 
alterações a serem realizadas no estatuto. Passou-se então para a discussão e aprovação da respectiva alteração estatutária, conforme 
documento - 2a. Alteração Estatutária do Consórcio Intermunicipal de saúde da Região
da Amures - CIS/AMURES, o qual foi aprovado por unanimidade, pelos prefeitos presentes. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a 
parte que diz respeito ao Consórcio de Saúde. A ata será enviada aos prefeitos e após três dias úteis, não havendo correção, a mesma 
será publicada em Diário Oficial dos Municípios - D.O.M. Estiveram presentes: Sr. Serginho Rodrigues de Oliveira, Prefeito de Bom Jardim 
da Serra; Sr. Flávio Antônio Neto da Silva, Prefeito de Painel; Sr. Luiz Paulo Farias, Prefeito de Ponte Alta; Sr. Luiz Carlos Schmuler, Prefeito 
de Bocaina do Sul; Sr. Thiago Costa, Presidente do CIS/AMURES e Prefeito de Rio Rufino; Sr. Sandro Alex Masselai, Prefeito em Exercício 
de Palmeira; Sr. Everaldo Capistrano da Cunha, Prefeito em exercício de Bom Retiro; Sr. Ademilson Conrado, Prefeito de Cerro Negro; Sr. 
José Tadeu Martins de Oliveira, Prefeito de Campo Belo do Sul; Sr. Giovani Nunes, Prefeito de São Joaquim; Sr. Celso Rogério Alves Ribeiro, 
Prefeito de Correia Pinto; Sr. João Cidinei da Silva, Prefeito de Anita Garibaldi; Sra. Beatriz Bleyer Rodrigues Montemezzo, Diretora Executiva 
CIS/AMURES; Sr. Heitor Frutuoso, Assessor Jurídico do CIS/AMURES; Sra. Neiva Gláucia Ribeiro, Coordenadora Administrativo Financeiro; 
Sra. Thais Muniz, Assessora Contábil do CIS/AMURES; Sra. Jaqueline Reche, Coordenadora/Técnico Administrativo; Sr. Guilherme Rangel, 
Licitações e Contratos e Sr. Alexandre Souza, responsável pelo Setor de Faturamento.
 
Serginho Rodrigues de Oliveira   Flávio Antônio Neto da Silva
Prefeito de Bom Jardim da Serra   Prefeito de Painel

Luiz Paulo Farias     Luiz Carlos Schmuler
Prefeito de Ponte Alta    Prefeito de Bocaina do Sul

Thiago Costa     Sandro Alex Masselai
Presidente CIS/AMURES    Prefeito de Palmeira
Prefeito de Rio Rufino

Everaldo Capistrano da Cunha   Ademilson Conrado
Prefeito de Bom Retiro em exercício  Prefeito de Cerro Negro

José Tadeu Martins de Oliveira   Giovani Nunes
Prefeito de Campo Belo do Sul   Prefeito de São Joaquim

Celso Rogério Alves Ribeiro   João Cidinei da Silva
Prefeito de Correia Pinto    Prefeito de Anita Garibaldi
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Beatriz Bleyer Rodrigues Montemezzo
Diretora Executiva CIS/AMURES

LEI Nº 4433/2020
Publicação Nº 2526547

LEI Nº 4433
De 15 de junho de 2020.

Declara de Utilidade Pública a Cáritas Comunitária Itapoã.

Faço saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte

LEI:

Art. 1º. Fica declarada de Utilidade Pública a Cáritas Comunitária Itapoã, pessoa jurídica de direito privado, inscrita CNPJ 02.648.918./0001-
77, sediada à Rua Itapoã, s/nº. Bairro São Miguel, Lages, SC.
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Lages, 15 de junho de 2020; 254o ano da Fundação e 160o da Emancipação.

Antonio Ceron
Prefeito

LEI Nº 4434/2020
Publicação Nº 2526549

LEI Nº 4434
De 15 de junho de 2020.

Denomina Praça Mário Soares Ramos.

Faço saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte

LEI:

Art. 1º. Fica denominada Praça Mário Soares Ramos, o espaço público localizado no bairro Tributo, com frente para a Rua Antonio Ribeiro 
de Lima, entre a Rua Padre Ludovico Kuck e a Avenida Jonas Ramos Martins.
Art. 2º. A placa indicativa conterá os seguintes dizeres:
Praça Mário Soares Ramos
Cidadão Ilustre.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Lages, 15 de junho de 2020; 254o ano da Fundação e 160o da Emancipação.

Antonio Ceron
Prefeito
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Laguna

Prefeitura

DECRETO N.º 6.252/2020 - ALTERA A COMPOSIÇÃO DOS REPRESENTANTES DO CONSELHO DE 
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – CACS/FUNDEB DE QUE TRATA O DECRETO 
N.º 5.034 DE 07 DE JUNHO DE 2018 E DÁ OUTRA

Publicação Nº 2526628

 

 

DECRETO Nº 6.252/2020, de 10 de junho de 2020. 
Altera a composição dos 
Representantes do Conselho de 
Acompanhamento e Controle Social do 
Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais da 
Educação – CACS/FUNDEB de que trata 
o Decreto n.º 5.034 de 07 de junho de  
2018 e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGUNA/SC, Sr. Mauro Vargas Candemil, no 
uso das atribuições legais a si conferidas no artigo 68, incisos III, V e XXV, da 
Lei Orgânica do Município de Laguna. 
DECRETA: 
Art. 1º Fica alterado o Decreto 5.053/2018, em conformidade com o Ofício 
CACS/FUNDEB n.º06/2020, datado de 08 de junho de 2020, do Conselho 
Municipal de Acompanhamento Social – CACS, o qual passa a ter a seguinte 
composição: 
I - Dois representantes do Poder Executivo Municipal – Secretaria de 
Educação e Esportes: 

a) Titular – Alzira da Silva Machado Martins 
Suplente – Sueli Mendonça 

b) Titular – Tadeu César Henrique Rodrigues 
(...) 

II – Um representante dos Professores da Educação Básica Pública: 
a) (...) 

Suplente – Roberta Alves dos Santos 

III – Um representante dos diretores das Escolas Básicas Públicas: 
a) Titular – Ingrid dos Santos Gorla 

(...) 
IV – Um representante dos servidores técnico-administrativos das Escolas 
Básicas Públicas: 

a) Titular – José Rinaldo Fagundes Batista 
Suplente – Silmara Agostinho Medeiros 

V – Dois representantes dos pais dos alunos da Escola Básica Pública: 
a) Titular – Juliana Fagundes de Carvalho Luz 

Suplente – Sheena Ribeiro da Silva 

 
b) (...) 
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Suplente – Graziane Pacheco Fermino Alves 

VI – Dois representantes para os estudantes da Educação Básica Pública: 
a) Titular – Cinara de Souza D’Espíndola 

Suplente – Klevys Lopes Rosa 
VII – Um representante do Conselho Municipal de Educação: 

a) (...) 
Suplente – Rosângela Corrêa Iung 

VIII – Um representante do Conselho Tutelar: 
a) Titular – Cláudia Netto Lopes da Silva 

Suplente – Rafaela de Oliveira Vargas 
IX – Dois representantes da Educação Básica Pública indicados pela 
entidade de estudantes secundaristas: 

a) Titular – Cecília Bezerra Machado 
Suplente – Émory Corrêa Antunes 

Art. 2º A mesa diretora eleita pelo do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação tem a seguinte formação: 
 
I – Presidente: Steffy Kailene Marcos Gonçalves – Representante dos pais dos 
alunos da Escola Básica Pública. 
II – Vice-Presidente: Maria de Lourdes Correia – Representante dos 
Professores da Educação Básica Pública. 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Mauro Vargas Candemil 
Prefeito Municipal 
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PORTARIA Nº 633/2020
Publicação Nº 2527030

 

 
 
 
 
 

 
 

PORTARIA RH Nº 633/2020 
  
 
O SECRETÁRIO DE TRANSPORTES E OBRAS DO MUNICÍPIO DE LAGUNA, 
SC, de acordo com o Decreto nº 4.170, de 24 de setembro de 2014; 
 
 
 
R E S O L V E: 
 
 

CONCEDER FÉRIAS, aos Servidores abaixo relacionados, do dia 
09.06.2020 a 08.07.2020. 

 
NOME PERÍODO AQUISITIVO 

Écio Felício Pereira  2019/2020 
José Nunes Neto 2017/2018 

 
 
Dê-se ciência e registre-se. 
 
Laguna, SC, 09 de Junho de 2020.   

 
 
 
 
 

RENATO DE OLIVEIRA 
Secretário Municipal  
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18/06/2020 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 3174

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 765

PORTARIA Nº 636/2020
Publicação Nº 2527034

 

 
 
 
 

 
 

PORTARIA RH Nº 636/2020 
  
 
 
O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAGUNA, SC, de acordo com o 
Decreto nº 4.170, de 24 de setembro de 2014; 
 
 
 
R E S O L V E: 
  
 

CONCEDER FÉRIAS, a Servidora MARIA LUIZA DE ARAÚJO MARTINS, 
Auxiliar de Serviços Gerais, do dia 08.06.2020 a 07.07.2020, referente ao período 
aquisitivo 2019/2020.  

 
Dê-se ciência e registre-se. 
 
Laguna, SC, 09 de Junho de 2020.   

 
 
 
 

VALÉRIA OLIVIER ALVES 
Secretário Municipal  
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PORTARIA Nº 637/2020
Publicação Nº 2527036

 

 
 
 

 
 

 
PORTARIA RH Nº 637/2020 

  
 
O SECRETÁRIO DE TURISMO E LAZER DO MUNICÍPIO DE LAGUNA, SC, de acordo com o 
Decreto nº 4.170, de 24 de setembro de 2014; 
 
 
 
R E S O L V E: 
 
 

CONCEDER LICENÇA PREMIO, de 10 de Junho de 2020 a 07 de Setembro de 2020, 
ao Servidor ANTÔNIO AUGUSTO PAQUILIN DOS PASSOS, Assistente de Administração, 
referente ao período 2012/2017 com base no art.55 da Lei Complementar nº 136 de 01 de 
junho de 2006.  

 
 
Dê-se ciência e registre-se. 
 
Laguna, SC, 10 de Junho de 2020.  

 
 
 
 

EVANDRO CARNEIRO FLORA 
Secretário Municipal  
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PORTARIA Nº 638/2020
Publicação Nº 2527039

 

 
 
 
 

 
 

PORTARIA RH Nº 638/2020 
  
 
 
O SECRETÁRIO DA FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS 
DO MUNICÍPIO DE LAGUNA, SC, de acordo com o Decreto nº 4.170, de 24 de 
setembro de 2014; 
 
 
 
R E S O L V E: 
  
 

CONCEDER FÉRIAS, a Servidora SÔNIA MARIA AMÉRICO DOS 
SANTOS, Coordenador, do dia 10.06.2020 a 26.06.2020, referente ao período 
aquisitivo 2017/2018.  

 
Dê-se ciência e registre-se. 
 
Laguna, SC, 10 de Junho de 2020.   

 
 
 
 

LUCIANA FERNANDES PEREIRA 
Secretário Municipal  
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PORTARIA Nº 639/2020
Publicação Nº 2527042

 

 
 
 
 

 
 

PORTARIA RH Nº 639/2020 
  
 
 
O SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
LAGUNA, SC, de acordo com o Decreto nº 4.170, de 24 de setembro de 2014 e  
processo protocolado sob o nº 0125.0002657/2020; 
 
 
 
R E S O L V E: 
  
 
 

CONCEDER LICENÇA PREMIO, de 10 de Junho de 2020 a 09 de Julho de 
2020, a Servidora GIOVANA REMOR MAREGA, Agente de Proteção Social, 
referente ao período 2013/2018 com base no art.55 da Lei Complementar nº 136 
de 01 de junho de 2006.  

 
Dê-se ciência e registre-se. 
 
Laguna, SC, 10 de Junho de 2020.   

 
 
 
 

PATRICIA DA SILVA PAULINO 
Secretário Municipal  
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PORTARIA Nº 641/2020
Publicação Nº 2527044

 

 
 
 
 

 
 

PORTARIA RH Nº 641/2020 
  
 
 
O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAGUNA, SC, de acordo com o 
Decreto nº 4.170, de 24 de setembro de 2014; 
 
 
 
R E S O L V E: 
  
 

CONCEDER FÉRIAS, aos Servidores abaixo relacionados, do dia 
15.06.2020 a 14.07.2020. 

 
NOME PERÍODO AQUISITIVO 

Leandro Gomes Nunes 2019/2020 
Renata Aguiar da Rosa 2018/2019 

 
Dê-se ciência e registre-se. 
 
Laguna, SC, 15 de Junho de 2020.   

 
 
 
 

VALÉRIA OLIVIER ALVES 
Secretário Municipal  
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PORTARIA Nº 642/2020
Publicação Nº 2527046

 

 
 
 
 

 
 

PORTARIA RH Nº 642/2020 
  
 
 
O SECRETÁRIO DA FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS 
DO MUNICÍPIO DE LAGUNA, SC, de acordo com o Decreto nº 4.170, de 24 de 
setembro de 2014; 
 
 
 
R E S O L V E: 
  
 

CONCEDER LICENÇA PREMIO, de 15 de Junho de 2020 a 14 de Julho de 
2020, a Servidora TERESINHA RECH CÂNDIDO Auxiliar de Serviços Gerais, 
referente ao período 2012/2017, com base no art.55 da Lei Complementar nº 136 
de 01 de junho de 2006.  

 
Dê-se ciência e registre-se. 
 
Laguna, SC, 15 de Junho de 2020.   

 
 
 
 

LUCIANA FERNANDES PEREIRA 
Secretário Municipal  
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PORTARIA Nº 643/2020
Publicação Nº 2527048

 

 
 
 
 

 
 

PORTARIA RH Nº 643/2020 
  
 
 
O SECRETÁRIO DA FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS 
DO MUNICÍPIO DE LAGUNA, SC, de acordo com o Decreto nº 4.170, de 24 de 
setembro de 2014; 
 
 
 
R E S O L V E: 
  
 

CONCEDER FÉRIAS, ao Servidor JEFFERSON ROCHA MAURÍCIO, 
Assistente de Administração, do dia 15.06.2020 a 14.07.2020, referente ao 
período aquisitivo 2019/2020.  

 
Dê-se ciência e registre-se. 
 
Laguna, SC, 15 de Junho de 2020.   

 
 
 
 

LUCIANA FERNANDES PEREIRA 
Secretário Municipal  
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LEI COMPLEMENTAR N.º 419/2020 - DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO CARGO DE PROFESSOR AUXILIAR 
BILÍNGUE, LÍNGUA PORTUGUESA E LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS, NO QUADRO DO MAGISTÉRIO 
DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, ALTERANDO A LEI COMPLEMENTAR Nº. 138/2006, DANDO 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Publicação Nº 2526661

 

LEI COMPLEMENTAR N.°419, DE 13 DE MAIO DE 2020.

DISPÕE SOBRE  A CRIAÇÃO DO CARGO
DE  PROFESSOR  AUXILIAR  BILÍNGUE,
LÍNGUA  PORTUGUESA  E  LÍNGUA
BRASILEIRA  DE  SINAIS  –  LIBRAS,  NO
QUADRO  DO  MAGISTÉRIO  DA  REDE
PÚBLICA  DE  EDUCAÇÃO  MUNICIPAL,
ALTERANDO A LEI COMPLEMENTAR Nº.
138/2006,  DANDO  OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO 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 Complementar:

Art. 1º Para atender às demandas de necessidade temporária, fica criado o cargo de
provimento  temporário de Professor Auxiliar Bilíngue, Língua Portuguesa e Língua Brasileira de
Sinais – LIBRAS – PTNS 1, com vencimento de R$2.886,24 (dois mil, oitocentos e oitenta e seis
reais e vinte e quatro centavos) para a carga horária de 40h (quarenta horas semanais) e lotação na
Secretaria de Educação e Esportes, com atribuições e habilitação dispostas no Anexo I desta Lei.

Cargo Código Vencimento

Professor Auxiliar – Bilíngue – Língua Brasileira de
Sinais - LIBRAS

PTNS 1 R$ 2.886,24

Art. 2º Para atender às demandas de necessidade temporária, fica criado o cargo de
provimento temporário de Professor Auxiliar de Braille, – PTNS 1, com vencimento de R$2.886,24
(dois mil, oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos)  para a carga horária de 40h
(quarenta  horas  semanais) e  lotação  na  Secretaria  de  Educação  e  Esportes,  com atribuições  e
habilitação dispostas no Anexo I desta Lei, alterando a Lei.

Cargo Código Vencimento

Professor Auxiliar de Braille PTNS 1 R$ 2.886,24

Art. 3º A contratação temporária dos cargos referidos na presente Lei Complementar
dar-se-ão mediante processo seletivo simplificado, a cargo da Secretaria de Educação e Esportes, de
acordo com as necessidades do quadro da rede pública municipal de ensino, com prazo de validade
a ser especificado em edital.
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Art. 4º Os requisitos necessários e respectivas atribuições dos cargos de que trata a
presente Lei Complementar se encontram descritas em seu Anexo.

Art. 5º As despesas decorrentes da presente Lei, correrão por conta do orçamento
vigente.

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

MAURO VARGAS CANDEMIL
Prefeito Municipal

ANEXO I
ATRIBUIÇÕES E HABILITAÇÃO DOS CARGOS

CARGO: PROFESSOR  AUXILIAR  BILÍNGUE,  LÍNGUA  PORTUGUESA  E  LÍNGUA
BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS
HABILITAÇÃO: Nível  superior  –  Letras  (Língua Portuguesa  e  Língua Brasileira  de  Sinais  –
LIBRAS) ou Pedagogia – Especialização em Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS.
ATRIBUIÇÕES: Planejar  suas aulas  em consonância  com os conteúdos  do  professor  regente;
trabalhar  com o  aluno  os  conteúdos  curriculares  das  diversas  disciplinas,  por  meio  da  Língua
Brasileira de Sinais e da Língua Portuguesa escrita; participar do conselho de classe; participar com
o(s) professor(es)regente(s) das orientações (assessorias) prestadas pelo professor do atendimento
educacional especializado; cumprir carga horária de trabalho, permanecendo e participando em sala
de aula,  mesmo na eventual  ausência do aluno; participar  de capacitações na área de educação
quando solicitado; auxiliar o(s) professor(es) regente(s) em todas as disciplinas e nas atividades
extraclasses  promovidas  pela  escola;  participar  da  elaboração  e  avaliação  do  Projeto  Político
Pedagógico da escola;  elaborar  relatórios pedagógicos  descritivo do(s)  aluno(s);  e  desempenhar
outras tarefas relativas à docência e o serviço de apoio pedagógico na escola.
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Lajeado Grande

Prefeitura

LEI Nº 782/2020 DE 10 DE JUNHO 2020 FIXA OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES PARA A LEGISLATURA 
01/01/2021 A 31/12/2024 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 2526082

LEI Nº 782/2020
DE 10 DE JUNHO 2020

“FIXA OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES PARA A LEGISLATURA 01/01/2021 A 31/12/2024 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”.

NOELI JOSÉ DAL MAGRO, Prefeito Municipal de Lajeado Grande, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em confor-
midade com a Lei Orgânica Municipal FAZ SABER a todos os Habitantes deste Município que a Câmara Municipal de Vereadores Aprovou e 
eu SANCIONO a seguinte Lei.

Art. 1º O subsídio mensal dos Vereadores, para o período legislativo de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024, fica fixado no 
valor de R$ 2.916,00 (dois mil, novecentos e dezesseis reais).
§ 1º Os Vereadores farão jus ainda ao pagamento, no mês de dezembro de cada ano, do décimo terceiro subsídio (13º).
§ 2º O total da remuneração dos vereadores não poderá ultrapassar o montante de 5% (cinco por cento) da receita do Município (Art. 29, 
VII, da Constituição Federal).
§ 3º O subsídio individual do vereador ficará limitado ao percentual estabelecido no art. 29, VI, da Constituição Federal em relação ao sub-
sídio de Deputado Estadual, de acordo com a população do Município.
§ 4º Ocorrendo qualquer dos casos previsto nos §§ 2º e 3° deste artigo, o subsídio dos vereadores sofrerá proporcional redução de valor, 
com a finalidade de enquadramento em tais regras limitadoras.

Art. 2º O Presidente da Câmara perceberá mensalmente, além do subsídio de vereador, a importância de R$ 1.458,00 (um mil, quatrocentos 
e cinquenta e oito reais), a título de Verba de Representação de Caráter Indenizatório, devido pelas atribuições específicas do cargo, da 
função que exerce como representante judicial e extrajudicial do Poder Legislativo, representação em solenidades e eventos oficiais, funções 
de administração do parlamento, compatível com as responsabilidades e a carga extra decorrente do exercício das funções representativa 
e administrativa.
§ 1º O vereador que por qualquer motivo substituir o Presidente da Câmara terá direito em perceber a verba de representação de caráter 
indenizatório, de forma proporcional.
§ 2º O presidente da Câmara, enquanto afastado das suas funções, sofrerá proporcional redução da verba prevista no caput deste artigo.
§ 3º A verba de representação previste neste artigo não incidirá no cálculo e pagamento da gratificação natalina e adicional de férias.

Art. 3º. O subsídio percebido pelos Vereadores, equivale aos números de sessões ordinárias mensais fixadas no Regimento Interno, propor-
cionalmente a cada sessão, sendo devido ao Vereador que efetivamente comparecer a todas as sessões do mês, na forma do Regimento 
Interno.
Parágrafo único. A falta não justificada às sessões, na forma regimental, ocasionará a redução proporcional do subsídio.

Art. 4º É vedado ao Vereador o recebimento de qualquer acréscimo aos seus subsídios ou parcela de qualquer natureza, não previstas na 
presente Lei..

Art. 5º Fica vedada a alteração do valor do subsídio dos vereadores no curso da Legislatura.
§ 1º Entende-se como alteração o aumento do valor do subsídio, por meio de reajuste ou quaisquer outros acréscimos a qualquer título, 
salvo a revisão geral anual concedida aos servidores.
§ 2º É assegurado reajuste anual dos subsídios dos Vereadores no mesmo índice e no mesmo percentual da revisão geral anual concedida 
a todos os servidores públicos municipais, conforme previsto no art. 37, X, da Constituição Federal, devendo ser observados os seguintes 
requisitos:
I – Para concessão do reajuste anual, o percentual não pode ser superior aos índices de inflação oficial (perda de poder aquisitivo da mo-
eda).
II – A extensão da revisão aos Vereadores deve estar prevista na lei que fixar a revisão geral anual aos servidores;
III – A lei que estabelecer a revisão geral anual aos servidores deve esclarecer explicitamente que se trata de revisão geral anual prevista 
no art. 37, X, da Constituição Federal.
IV – Se for concedido aos servidores reajuste ou aumento maior que a inflação do período, a lei deve especificar qual o percentual de re-
visão e qual o percentual adicional de aumento, o reajuste dos subsídios dos vereadores ficará limitado ao percentual relativo aos índices 
de inflação/revisão.

Art. 6º - Poderão ser realizadas tantas sessões extraordinárias quanto necessárias, desde que convocadas na forma do Regimento Interno, 
sendo vedado qualquer pagamento pela participação em tais sessões, ainda que durante o recesso parlamentar, conforme preceitua o Art. 
57, § 7º da Constituição Federal.
Parágrafo único. A convocação ou a desconvocação de sessão legislativa da Câmara Municipal para o período anual de seu funcionamento 
não propicia direito à percepção de qualquer verba de natureza indenizatória.
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Art. 7º A concessão integral do pagamento do 13º Subsídio e do adicional de férias previstos no § 1º, do artigo 1º, desta Lei será feita ao 
Vereador que efetivamente se fizer presente nos doze meses da sessão legislativa.
§ 1º A ausência por qualquer motivo implicará no recebimento proporcional aos meses de atuação legislativa.
§ 2º Os suplentes receberão de forma proporcional aos meses que atuaram nas sessões legislativas.

Art. 8º As despesas decorrentes desta lei correrão a conta da dotação orçamentária própria.

Art. 9º Esta lei Entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir do dia 01 de janeiro de 2021.

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Lajeado Grande/SC,
em 10 de Junho de 2020.

NOELI JOSÉ DAL MAGRO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra e local de costume

Amália Valli Bressler
Servidora Designada

LEI Nº 783/2020 DE 10 DE JUNHO 2020 FIXA OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS 
MUNICIPAIS PARA O MANDATO DE 01/01/2021 A 31/12/2024 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 2526083

LEI Nº 783/2020
DE 10 DE JUNHO 2020

“FIXA OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS PARA O MANDATO DE 01/01/2021 A 31/12/2024 E DA 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”.

NOELI JOSÉ DAL MAGRO, Prefeito Municipal de Lajeado Grande, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em confor-
midade com a Lei Orgânica Municipal FAZ SABER a todos os Habitantes deste Município que a Câmara Municipal de Vereadores Aprovou e 
eu SANCIONO a seguinte Lei.

Art. 1º O subsídio mensal do Prefeito Municipal, para o mandato do período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024, fica fixado 
em R$ 12.740,00 (doze mil, setecentos e quarenta reais).
Parágrafo único. O Prefeito Municipal fará jus ainda ao pagamento, no mês de dezembro de cada ano, do décimo terceiro subsídio (13º), e 
do adicional de 1/3 (um terço) de férias, quando do efetivo gozo.

Art. 2º O subsídio mensal do Vice-Prefeito, para o mandato do período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024, fixa fixado em 
R$ 6.370,00 (seis mil, trezentos e setenta reais).
§ 1º O Vice-Prefeito fará jus ainda ao pagamento, no mês de dezembro de cada ano, do décimo terceiro subsídio (13º).
§ 2º Ao assumir interinamente o Cargo de Prefeito, o Vice-Prefeito fará jus à remuneração prevista no artigo 1º desta Lei, de forma pro-
porcional.

Art. 3º O subsídio mensal dos Secretários Municipais para o período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024, fixa fixado em R$ 
4.568,00 (quatro mil, quinhentos e sessenta e oito reais).
§ 1º Os Secretários Municipais farão jus ainda ao pagamento, no mês de dezembro de cada ano, do décimo terceiro subsídio (13º), e do 
adicional de 1/3 (um terço) de férias, quando do efetivo gozo, pagos de forma proporcional, se for o caso.
§ 2º Fica vedado o acumulo do direito ao gozo de férias anuais bem como a sua indenização pecuniária, exceto as relativas ao último ano 
de mandato e no caso de exoneração antecipada.
§ 3º O exercício do Cargo de Secretário Municipal por período inferior a um ano o pagamento das rubricas previstas no § 1º deste artigo 
será feito de forma proporcional.

Art. 4º Fica vedada alteração do valor do subsídio do Prefeito, Vice Prefeito e Secretário no Curso da Legislatura.

Art. 5º É assegurado reajuste anual do subsídio do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais nas mesmas datas e nos mesmos percen-
tuais da revisão geral anual concedida a todos os servidores públicos municipais, conforme previsto no art. 37, X, da Constituição Federal, 
devendo ser observados os seguintes requisitos:
I – Para concessão do reajuste anual, o percentual não pode ser superior aos índices de inflação oficial (perda de poder aquisitivo da mo-
eda).
II – A extensão ao Prefeito, Vice Prefeito e Secretários deve estar prevista na lei que fixar a revisão geral anual aos servidores;
III – A lei que estabelecer a revisão geral anual aos servidores deve esclarecer explicitamente que se trata de revisão geral anual prevista 
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no art. 37, X, da Constituição Federal.
IV – Se for concedido aos servidores reajuste ou aumento maior que a inflação do período, a lei deve especificar qual o percentual de revi-
são e qual o percentual adicional de aumento, o reajuste dos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretário ficará limitado ao percentual 
relativo aos índices de inflação/revisão.

Art. 6º As despesas decorrentes desta lei correrão a conta da dotação orçamentária própria.

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir do dia 01 de janeiro de 2021.

Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Lajeado Grande/SC,
em 10 de Junho de 2020.

NOELI JOSÉ DAL MAGRO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra e local de costume

Amália Valli Bressler
Servidora Designada

LEI Nº 784/2020 DE 16 DE JUNHO 2020 DISPÕE SOBRE A REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2018/2021, 
INSTITUÍDO PELA LEI Nº 716/2017 DO MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 2526085

 LEI Nº 784/2020
DE 16 DE JUNHO 2020

“DISPÕE SOBRE A REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2018/2021, INSTITUÍDO PELA LEI Nº 716/2017 DO MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”.

NOELI JOSÉ DAL MAGRO, Prefeito Municipal de Lajeado Grande, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em confor-
midade com a Lei Orgânica Municipal FAZ SABER a todos os Habitantes deste Município que a Câmara Municipal de Vereadores Aprovou e 
eu SANCIONO a seguinte Lei.

Art. 1º. Ficam alteradas as planilhas que compõem o Plano Plurianual, representadas no anexo III, com a inclusão e alteração de ações, com 
adequação de metas e valores para os exercícios de 2021, e estruturação de acordo com as fontes e detalhamento de recursos, conforme 
anexo II, e Programas especificados no anexo I.

Art. 2º. Os valores constantes em cada ação foram atualizados de acordo com as previsões de arrecadação de receitas do anexo IV, com a 
indicação das respectivas fontes e detalhamento das destinações de recursos.

Art. 3º. Foram atualizados os valores para o exercício de 2021, de maneira a adequar os programas e fontes de recursos, e manter o equi-
líbrio entre as receitas e despesas que sofrem constantes modificações no cenário econômico de cada ente.

Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Lajeado Grande/SC,
em 16 de Junho de 2020.

NOELI JOSÉ DAL MAGRO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra e local de costume

Amália Valli Bressler
Servidora Designada
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Lauro Muller

Prefeitura

DECRETO Nº 097/2020
Publicação Nº 2526554

DECRETO Nº 097/2020.
DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR.

VALDIR FONTANELLA, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MÜLLER - SC, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no 
artigo 63 inciso VI da Lei Orgânica Municipal e conforme autorização Legislativa dada pela Lei Municipal nº 2.062/2018, de 30 de dezembro 
de 2018 (Lei Orçamentária Anual LOA),
DECRETA:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar no valor de R$ 20.000,00 ( Vinte mil reais), para reforço 
do seguinte item orçamentário:

11 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL AMBIENTAL DE LAURO MULLER
11.01 - Fundação Municipal Ambiental de Lauro Muller
2.018 - Manutenção da Fundação do Meio Ambiente
3.3.90.00.00.00.5000 ...... Aplicação Direta .................................................R$ 20.000,00

Art. 2º - O crédito a que se refere o artigo anterior ocorrerá por conta da anulação em igual quantia no seguinte item:
11 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL AMBIENTAL DE LAURO MULLER
11.01 - Fundação Municipal Ambiental de Lauro Muller
2.018 - Manutenção da Fundação do Meio Ambiente
3.1.90.00.00.00.5000 ...... Aplicação Direta .................................................R$ 20.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

LAURO MÜLLER, 17 DE JUNHO DE 2020.

VALDIR FONTANELLA
Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e Publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina.

ANA RUBIA DOS SANTOS PRESTES CESCONETO
Sec. Administração, Fina. e Planej.

PORTARIA Nº 208/2020
Publicação Nº 2526098

PORTARIA Nº 208/2020.

VALDIR FONTANELLA, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MÜLLER - SC, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no 
artigo 63 incisos VI e VIII da Lei Orgânica Municipal, consoante Lei Municipal nº 1.300/2004, Lei Complementar n° 05/2017 e Resultado 
Final do Processo Seletivo n° 001/2020;

RESOLVE:
Art. 1º - CONTRATAR, CAMILA FLOR ANDRE, para a função de Bióloga, em Caráter Temporário, pelo período de 03 de Junho de 2020 a 03 
de Junho de 2021, com carga horária de 40 (vinte) horas semanais, para desempenhar suas funções junto à Fundação Ambiental Municipal.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos em 03/06/2020.

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

LAURO MÜLLER, 02 DE JUNHO DE 2020.

VALDIR FONTANELLA
Prefeito Municipal
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Registrada nesta Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e Publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina.

ANA RUBIA DOS SANTOS PRESTES CESCONETO
Sec. Administração, Fin. e Planej.

PORTARIA Nº 209/2020
Publicação Nº 2526108

PORTARIA Nº 209/2020.

VALDIR FONTANELLA, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MULLER – SC, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Lei Municipal nº 
2.081/2019, e de acordo com o Art.11, parágrafo 4 do Decreto municipal nº 141/2019,

RESOLVE:
Art. 1º- Estabelecer a periodicidade das análises fiscais, físico-químicas microbiológicas de água de abastecimento interno e de produtos de 
origem animal dos estabelecimentos registrados no Serviço de Inspeção Municipal - SIM, da seguinte forma:

I – Análises Físico-químicas de Água de Abastecimento Interno - anualmente
II – Análises Microbiológicas de Água de Abastecimento Interno - a cada 4 (quatro) meses
III – Análises Físico-químicas de Produtos de Origem Animal - a cada 6 (seis) meses
IV – Análises Microbiológicas de Produtos de Origem Animal - a cada 3 (três) meses

§ 1º Para os estabelecimentos que possuem um único produto registrado no SIM-POA, a análise físico-química de produto terá periodi-
cidade anual. O mesmo se aplica aos estabelecimentos com mais de um produto registrado, mas com único produto aplicável ao ensaio 
físico-químico.

Art. 2º Para efeito desta Portaria entende-se por “análise fiscal” a amostra ou item de ensaio encaminhados para laboratório oficial acom-
panhados de requisição de análise do SIM coletados e lacrados por servidor do serviço oficial de inspeção ou na presença deste.

Art. 3º A periodicidade poderá ser alterada a qualquer momento, a critério do SIM sendo as periodicidades descritas no Art. 1º desta Portaria 
consideradas mínimas, ficando a juízo do SIM a necessidade de realizar análises fiscais com frequências maiores do que as estabelecidas.

Parágrafo único. O serviço oficial pode conforme julgar necessário, solicitar análises de qualquer produto produzido pelo estabelecimento, 
assim como matérias-primas ou ingredientes utilizados pelo mesmo, fora da periodicidade estabelecida no Art.1o desta portaria.

Art. 4º Os parâmetros analisados e os padrões legais aceitáveis deverão obedecer à legislação vigente, conforme artigo 463 do Decreto 
municipal N0 141/2019.

§ 1o Nos casos de ensaios laboratoriais de produtos de origem animal que não possuam Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade 
(RTIQ), Norma Interna Regulamentadora (NIR) ou legislação específica, poderá ser permitido o seu enquadramento nos critérios estabele-
cidos para um produto similar.

§ 2o O serviço oficial pode conforme julgar necessário, solicitar a análise de parâmetros microbiológicos e físico químicos complementares, 
não dispostos na determinação do Art. 463 do Decreto municipal n0 141/2019, incluindo ainda características organolépticas e fatores de 
qualidade.

Art. 5º Os produtos a serem coletados serão determinados pelo SIM sendo de forma alternada, afim de que todos os produtos elaborados 
pelo estabelecimento sejam analisados, obedecendo ao disposto no Art. 6º desta Portaria. As coletas fiscais e o lacre das amostras devem 
ser realizados pelo servidor do SIM, com preenchimento do termo de coleta onde deve constar obrigatoriamente o número de registro do 
estabelecimento e do produto.

§ 1º É responsabilidade do estabelecimento garantir a preservação da integridade física da amostra e conferir a sua adequada conservação 
durante o seu acondicionamento e transporte até o laboratório credenciado.

§ 2º Os estabelecimentos registrados deverão informar por escrito ao SIM o
laboratório credenciado de sua escolha.

Art. 6º As amostras fiscais devem ser coletadas proporcionalmente ao número de categorias que o estabelecimento industrializa, conforme 
segue:
I – 1 (um) a 4 (quatro) categorias - análise de 01 (um) produto
II – 5 (cinco) ou mais categorias - análise de 02 (dois) produtos diferentes

Art. 7º Para os estabelecimentos que apresentarem análises físico-químicas e/ou microbiológicas da água de abastecimento interno ou 
análises físico-químicas e/ou microbiológicas de produto em desacordo com os padrões legais vigentes, serão adotados os procedimentos 
abaixo descritos:

I – O SIM irá notificar o estabelecimento através de RNC.
II – Levando-se em consideração o risco sanitário e a fraude econômica, o SIM determinará ao estabelecimento a realização do recolhimento 
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do lote do produto e sua inutilização.
III – O SIM solicitará a detecção e correção com brevidade a causa da inconformidade;
IV –Em resposta ao RNC, o SIM solicitará a apresentação de plano de ações corretivas e medidas preventivas para evitar a reincidência da 
não conformidade.
V - Realizar novo ensaio laboratorial para os parâmetros inconformes em um prazo máximo de 15 (quinze) dias, com exceção de produtos 
de origem animal cujo tempo de fabricação seja maior que esse período.
§ 1º É facultado ao interessado requerer ao MVO a análise pericial da amostra de contraprova, nos casos em que houver, no prazo de 72 
(setenta e duas) horas, contado da data de ciência do resultado, devidamente comprovado por documento auditável.
§ 2º Em casos de reincidência de relatórios de ensaios laboratoriais inconformes, para o mesmo parâmetro, em ensaios consecutivos, o 
estabelecimento será submetido ao Regime Especial de Fiscalização (REF), sujeito às sanções previstas no Decreto Municipal No 141/2019, 
ou outro que venha a substituí-lo, e demais legislações pertinentes.

§ 3º A critério do SIM, além do ensaio laboratorial para os parâmetros inconformes, poderá ser solicitada a análise dos demais parâmetros.

Art. 8º Fica estabelecida a obrigatoriedade do envio das análises para laboratórios credenciados oficialmente.

Art. 9º As despesas decorrentes das análises fiscais são de responsabilidade dos estabelecimentos fiscalizados, conforme Art. 471 do De-
creto Municipal No 141/2019.

Parágrafo único. A não emissão do laudo de análise por parte do laboratório oficial em função de débitos existentes por parte da empresa 
acarretará em auto de infração ao estabelecimento por não cumprimento ao cronograma fiscal de análises.

Art. 10. Fica estabelecido o Status da Qualidade da Água – SQA, onde a
periodicidade para análise microbiológica da água de abastecimento interno descrita no Art. 1º, inciso II, desta Portaria passa a ser semes-
tral.

§ 1º Para o estabelecimento registrado atingir o SQA são necessários os seguintes requisitos:
I – Possuir 2 (duas) análises microbiológicas fiscais de água consecutivas dentro dos padrões legais vigentes;
II – Possuir 3 (três) meses de documentos auditáveis dos procedimentos relativos à qualidade da água de abastecimento interno com o 
monitoramento da cloração e do PH da água e da limpeza e desinfecção do reservatório.

§ 2º O estabelecimento perderá o SQA se houver qualquer não conformidade que por ventura venha gerar RNC ou auto de infração, seja 
por análise fiscal fora dos padrões de potabilidade de água, conforme legislação vigente ou falhas no PAC de águas de abastecimento que 
possam ocasionar risco ao processo produtivo da empresa e inocuidade dos produtos finais.

Art. 11. Regime Especial de Fiscalização (REF)

a) O Regime Especial de Fiscalização (REF) inicia a partir do recebimento do segundo resultado insatisfatório consecutivo do mesmo produto 
para o mesmo parâmetro analítico, em análises laboratoriais fiscais ou de monitoramento.
b) Deve (m) ser analisado (s) o (s) parâmetro (s) que apresentaram resultados inconformes, para o produto ou/água, seguindo a Tabela de 
Ensaios Laboratoriais. Análises complementares poderão ser solicitadas a critério do servidor do SIM;
c). Após verificação do segundo resultado insatisfatório consecutivo o Médico Veterinário do SIM deve emitir um RNC, que deve:

1. Suspender temporariamente a comercialização do produto;
2. Informar que o produto produzido a partir do 2º resultado insatisfatório está sequestrado, e só será liberado para comercialização me-
diante relatório de ensaio laboratorial com resultado satisfatório do parâmetro analisado e ciência do Médico Veterinário;
3. Solicitar o cumprimento do disposto no Procedimento Padrão da empresa para produtos com resultados insatisfatórios. O recolhimento 
do produto expedido bem como sua destinação é de responsabilidade do estabelecimento, que deve manter registros auditáveis do proce-
dimento;
4. Quando suspeitar de problemas na linha de produção o Veterinário do SIM pode suspender toda a linha de produção e não apenas o 
produto em REF.
d) O Veterinário do SIM pode aplicar um auto de infração ou de imposição de penalidades. Se houver a emissão deste, o processo segue o 
rito do Processo Administrativo. O MVO deve levar em consideração os RNCs, inconformidades nas inspeções, supervisões e auditorias e o 
histórico dos resultados das análises laboratoriais de monitoramento e oficiais (microbiológicas e físico-químicas);

e) O REF é finalizado com:
1. A correção do processo, com apresentação do plano de ação, descrevendo as ações implantadas;
2. Apresentação de 3 (três) relatórios de ensaios laboratoriais com resultado satisfatório de lotes diferentes e consecutivos do produto para o 
parâmetro analisado. A coleta das amostras deve ser acompanhada pelo Médico Veterinário ou servidor do SIM. Os lotes produzidos ficarão 
sequestrados até o resultado da amostra destes lotes;
3. O lote com resultado satisfatório é liberado para a comercialização, mesmo o estabelecimento encontrando-se em REF;
4. A comercialização dos lotes produzidos e sequestrados com resultado satisfatório durante o REF poderá ser autorizada pelo Médico Ve-
terinário do SIM;
5. A finalização do REF será formalizada com a conclusão do RNC pelo MVH. Finalizado o REF procede-se o arquivamento de toda documen-
tação: RNCs, plano de ação, documentos de recolhimento, relatório de ensaio laboratorial laboratoriais e outros, se houver).

f) Observações:
1. Os lotes que apresentarem resultados insatisfatórios deverão ser inutilizados ou encaminhados para outro destino quando houver previ-
são legal. Este procedimento deve ser acompanhado e registrado pelo Servidor do SIM;
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2. Caso o plano de ação não contemple medidas aceitáveis o estabelecimento continuará em REF até a revisão do plano e a comprovação 
de medidas efetivas corretivas;
3. O REF poderá ser instituído em casos de fraudes, adulterações, falsificações ou outras situações que o Serviço de Inspeção Municipal 
julgar necessário, conforme art. 525 do decreto 138/2019.

Art. 12. Em relação às categorias para análise de produtos, observado o que dispõe o art. 6º desta portaria, estipula-se:

GRUPO 1: CARNES E DERIVADOS

Categoria 1.1PRODUTOS PROCESSADOS TERMICAMENTE - ESTERILIZAÇÃO COMERCIAL
Categoria 1.2PRODUTOS EM NATUREZA
Categoria 1.3PRODUTOS COM ADIÇÃO DE INIBIDORES
Categoria 1.4PRODUTOS NÃO SUBMETIDOS A TRATAMENTO TÉRMICO
Categoria 1.5PRODUTOS SUBMETIDOS A HIDRÓLISE
Categoria 1.6PRODUTOS SUBMETIDOS A TRATAMENTO TÉRMICO-DEFUMAÇÃO
Categoria 1.7PRODUTOS SUBMETIDOS A TRATAMENTO TÉRMICO-COCÇÃO
Categoria 1.8 PRODUTOS SUBMETIDOS A TRATAMENTO TÉRMICO

GRUPO 2: MEL E DERIVADOS

Categoria 2.1CERA DE ABELHA
Categoria 2.2MEL
Categoria 2.3 GELÉIA REAL

GRUPO3 :OVOS E DERIVADOS

Categoria 3.1PRODUTOS EM NATUREZA
Categoria 3.2PRODUTOS NÃO SUBMETIDOS A TRATAMENTO TÉRMICO
Categoria 3.3PRODUTOS SUBMETIDOS A TRATAMENTO TÉRMICO - COCÇÃO
Categoria 3.4PRODUTOS SUBMETIDOS A TRATAMENTO TÉRMICO- DESIDRATAÇÃO
Categoria 3.5PRODUTOS SUBMETIDOS A TRATAMENTO TÉRMICO– PASTEURIZAÇÃO
Categoria 3.6 PRODUTOS IMERSO EM SALMOURA E OUTROS LIQUIDOS

GRUPO 4: PESCADO

Categoria 4.1PRODUTOS EM NATUREZA
Categoria 4.2PRODUTOS COM ADIÇÃO DE INIBIDORES
Categoria 4.3PRODUTOS NÃO SUBMETIDOS A TRATAMENTO TÉRMICO
Categoria 4.4PRODUTOS SUBMETIDOS A TRATAMENTO TÉRMICO
Categoria 4.5PRODUTOS SUBMETIDOS A TRATAMENTO TÉRMICO-COCÇÃO
Categoria 4.6PRODUTOS SUBMETIDOS A TRATAMENTO TÉRMICO -ESTERILIZAÇÃO COMERCIAL

GRUPO 5: LEITE E DERIVADOS

Categoria 5.1CASEÍNA
Categoria 5.2CASEÍNATO
Categoria 5.3GORDURA ANIDRA DE LEITE
Categoria 5.4MANTEIGA
Categoria 5.5MARGARINA
Categoria 5.6PRODUTO LÁCTEO EM PÓ
Categoria 5.7PRODUTO LÁCTEO ESTERILIZADO
Categoria 5.8PRODUTO LÁCTEO FERMENTADO
Categoria 5.9PRODUTO LÁCTEO FUNDIDO
Categoria 5.10PRODUTO LÁCTEO PARCIALMENTE DESIDRATADO
Categoria 5.11PRODUTO LÁCTEO PASTEURIZADO
Categoria 5.12PRODUTO LÁCTEO UHT
Categoria 5.13QUEIJO MATURADO
Categoria 5.14QUEIJO MOFADO
Categoria 5.15QUEIJO NÃO MATURADO
Categoria 5.16QUEIJO RALADO
Categoria 5.17RICOTA
Categoria 5.18QUEIJO ULTRAFILTRADO
Categoria 5.19SOBREMESA LÁCTEA
Categoria 5.20 FARINHA LÁCTEA
Categoria 5.21 PRODUTO LÁCTEO EM CRU

Art. 11. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO MÜLLER, 02 DE JUNHO DE 2020.
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VALDIR FONTANELLA
Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e Publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina.

ANA RUBIA DOS SANTOS PRESTES CESCONETO
Sec. Administração, Fin. e Planej.

PORTARIA Nº 210/2020
Publicação Nº 2526109

PORTARIA Nº 210/2020.

VALDIR FONTANELLA, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MULLER – SC, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Lei Municipal nº 
2.081/2019, e de acordo com o Art.11, parágrafo 4 do Decreto municipal nº 141/2019,
RESOLVE:
Art. 1.º Estabelecer os requisitos mínimos necessários a serem preenchidos pelos estabelecimentos registrados no Serviço de Inspeção In-
dustrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal – SIM para fins de obtenção de indicação ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos 
de Origem Animal – SISBI-POA, os quais são os seguintes:
I – Ser classificado como Grupo 1 no Laudo de Inspeção Sanitária e no Laudo de Supervisão;
II – Ser classificado como Grupo 1 na Avaliação do Manual de Boas Práticas de Fabricação e Programas de Autocontrole;
III – ser classificado como Grupo 1 na Avaliação Documental (In loco) da aplicação do Manual de Boas Práticas de Fabricação e Programas 
de Autocontrole;
IV – Ter no mínimo 3 (três) meses de registros auditáveis após ser classificado como Grupo 1 na Avaliação Documental (In loco) da aplicação 
do Manual de Boas Práticas de Fabricação e Programas de Autocontrole.
Parágrafo único. A primeira Avaliação Documental (In loco) da aplicação do Manual de Boas Práticas de Fabricação e Programas de Auto-
controle deverá ser conduzida pelo médico Veterinário responsável pelo SIM após 30 (trinta) dias da comunicação por escrito, por parte do 
estabelecimento, da implantação do Manual de Boas Práticas de Fabricação e Programas de Autocontrole.

Art. 2.º Para uma auto avaliação, os estabelecimentos poderão utilizar como modelo os documentos do SIM mencionados no artigo anterior, 
os quais estarão disponíveis no Serviço de Inspeção Municipal.

Art. 3.º O pedido de indicação ao SISBI-POA deve ser protocolado na Secretaria Municipal de Agricultura pelo estabelecimento solicitante, 
através de requerimento assinado pelo responsável legal do estabelecimento.

Art. 4.º Os estabelecimentos cujas categorias o SIM possui prerrogativa de indicação, ou seja, aquelas categorias já avaliadas na auditoria 
de reconhecimento da equivalência do SIM ao SISBI-POA, preenchidos os requisitos, o SIM deverá reconhecer a equivalência do estabe-
lecimento através de Portaria a ser expedida pelo Prefeito Municipal após a expedição de Portarias de reconhecimento de Equivalência 
publicadas pelo MAPA e pelo CIM-AMREC.

Art. 5.º Os estabelecimentos cujas categorias o SIM não possui prerrogativa de indicação, ou seja, aquelas categorias não avaliadas na 
auditoria de reconhecimento da equivalência do SIM ao SISBI-POA, ainda deverão passar por auditoria documental e operacional realizada 
por instância superior ao Município, a fim de aferição da eficiência e eficácia com relação à nova categoria.

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

LAURO MÜLLER, 02 DE JUNHO DE 2020.

VALDIR FONTANELLA
Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e Publicada no Diário Oficial dosMunicípios de Santa Catarina.

ANA RUBIA DOS SANTOS PRESTES CESCONETO
Sec. Administração, Fin. e Planej.

PORTARIA Nº 211/2020
Publicação Nº 2526112

PORTARIA Nº 211/2020.

VALDIR FONTANELLA, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MULLER – SC, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Lei Municipal nº 
2.081/2019, e de acordo com o Art.11, parágrafo 4 do Decreto municipal nº 141/2019,

RESOLVE:
Art. 1.º Estabelecer a obrigatoriedade de implantação dos Programas de Autocontrole – PAC’s, especificados abaixo, nos estabelecimentos 
registrados no Serviço de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal – SIM.
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I – PAC1 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS – incluindo aferição e 
calibração de instrumentos

II – PAC2 ÁGUA DE ABASTECIMENTO INTERNO E GELO
III – PAC3 CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS
IV – PAC4 MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS – incluindo águas residuais
V – PAC5 PROCEDIMENTO PADRÃO DE HIGIENE OPERACIONAL – PPHO
VI – PAC6 PROCEDIMENTO SANITÁRIO DAS OPERAÇÕES – PSO

VII – PAC7 MANIPULADORES – incluindo treinamento, higiene, hábitos higiênicos e 
saúde dos manipuladores

VIII – PAC8 CONTROLE DE MATÉRIAS-PRIMAS, INGREDIENTES E MATERIAL DE EMBA-
LAGENS

IX – PAC9 CONTROLE DE TEMPERATURAS
X – PAC 10 ANÁLISES LABORATORIAIS
XI – PAC 11 RASTREABILIDADE E RECOLHIMENTO
XII – PAC 12 BEM-ESTAR ANIMAL
XIII–PAC 13 APPCC

§ 1.º Conforme pertinência e o disposto no Art.72 doDecreto N.º 141/2019, os estabelecimentos deverão instituir outros PAC’s a critério do 
SIM.
§ 2º Os PACs não necessariamente deverão estar em ordem e em número dos listados nos incisos I ao XI deste artigo, desde que todos os 
tópicos estejam contemplados.
§ 3.º Os PAC’s deverão conter como anexosos Procedimentos Operacionais Padronizados (POP’s) e planilhas de controle. Quando necessá-
rio, também poderão ser anexados fluxogramas de atividades e Instruções de Trabalho (IT’s), entre outros elementos.
§ 4.º A critério do SIM, os estabelecimentos poderão ser dispensados da apresentação de elemento de controle específico dentro do PAC, 
caso este controle não seja aplicável.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LAURO MÜLLER, 02 DE JUNHO DE 2020.

VALDIR FONTANELLA
Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e Publicada no Diário Oficial dosMunicípios de Santa Catarina.

ANA RUBIA DOS SANTOS PRESTES CESCONETO
Sec. Administração, Fin. e Planej.

PORTARIA Nº 212/2020
Publicação Nº 2526114

PORTARIA Nº 212/2020.

VALDIR FONTANELLA, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MULLER – SC, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Lei Municipal nº 
2.081/2019, e de acordo com o Art.11, parágrafo 4 do Decreto municipal nº 141/2019,
RESOLVE:
Art. 1.º Estabelecer os Procedimentos Operacionais Padronizados – POP’s obrigatórios a serem utilizados para registro e fiscalização dos 
estabelecimentos de produtos de origem animal registrados ou que pretendam registro no Serviço de Inspeção – SIM, conforme segue:

I – POP 1 REGISTRO E HABILITAÇÃO
II – POP 2 ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES TEMPORÁRIAS OU DEFINITIVAS
III – POP 3 REFORMA E MODIFICAÇÕES ESTRUTURAIS
IV – POP 4 FISCALIZAÇÃO E VISTORIA
V – POP 5 REGISTRO DE PRODUTOS
VI – POP 6 ANÁLISE DE ROTULOS
VII – POP 7 COLETA DE PRODUTOS PARA ANÁLISE OFICIAL
VIII – POP 8 COLETA DE ÁGUA PARA ANALISE OFICIAL
IX – POP 9 COMBATE A CLANDESTINIDADE E EDUCAÇÃO SANITÁRIA
X – POP 10 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E EMPRESAS
XI – POP 11 LANÇAMENTO DE PRODUÇÃO MENSAL
XII – POP 12 PROCESSO ADMINISTRATIVO
XIII – POP 13 EMISSÃO DE TAXAS E MULTAS
XIV- POP 14 AUDITORIA DOS ESTABELECIMENTOS

Parágrafo Único. Os POP´S acima listados deverão constar no Manual do Serviço de Inspeção Municipal.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LAURO MÜLLER, 02 DE JUNHO DE 2020.
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VALDIR FONTANELLA
Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e Publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina.

ANA RUBIA DOS SANTOS PRESTES CESCONETO
Sec. Administração, Fin. e Planej.

PORTARIA Nº 213/2020
Publicação Nº 2526115

PORTARIA Nº 213/2020

VALDIR FONTANELLA, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MULLER – SC, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no 
artigo 63 incisos VI e VIII da Lei Orgânica Municipal, consoante Lei Municipal nº 1.145/2001 e Lei Complementar 005/2018,

RESOLVE:

Art. 1º - REMANEJAR, por necessidade de ordem administrativa, por tempo indeterminado para atender necessidade excepcional do inte-
resse público, a funcionária pública RANIZI PEREIRA VALIN, ocupante do cargo de provimento efetivo de Servente que exerce atualmente 
na Secretaria de Educação e dos Esportes para exercer junto à Fundação de Saúde de Lauro M-ller.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

LAURO MÜLLER, 03 DE JUNHO DE 2020.

VALDIR FONTANELLA
Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e Publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina.

ANA RUBIA DOS SANTOS PRESTES CESCONETO
Sec. Administração, Fin. e Planej.

PORTARIA Nº 214/2020
Publicação Nº 2526116

PORTARIA Nº 214/2020

VALDIR FONTANELLA, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MULLER – SC, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no 
artigo 63 incisos VI e VIII da Lei Orgânica Municipal, consoante Lei Municipal nº 1.145/2001 e Lei Complementar 005/2018,

RESOLVE:

Art. 1º - REMANEJAR, por necessidade de ordem administrativa, por tempo indeterminado para atender necessidade excepcional do interes-
se público, a funcionária pública PATRICIA DACOREGIO ROSA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Servente que exerce atualmente 
na Secretaria de Educação e dos Esportes para exercer junto à Fundação de Saúde de Lauro M-ller.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

LAURO MÜLLER, 03 DE JUNHO DE 2020.

VALDIR FONTANELLA
Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e Publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina.

ANA RUBIA DOS SANTOS PRESTES CESCONETO
Sec. Administração, Fin. e Planej.
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PORTARIA Nº 215/2020
Publicação Nº 2526117

PORTARIA Nº 215/2020

VALDIR FONTANELLA, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MULLER – SC, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no 
artigo 63 incisos VI e VIII da Lei Orgânica Municipal, consoante Lei Municipal nº 1.145/2001 e Lei Complementar 005/2018,

RESOLVE:

Art. 1º - REMANEJAR, por necessidade de ordem administrativa, por tempo indeterminado para atender necessidade excepcional do inte-
resse público, a funcionária pública EMANUELA FERNANDES RONCHI, ocupante do cargo de provimento efetivo de Servente que exerce 
atualmente na Secretaria de Educação e dos Esportes para exercer junto à Fundação de Saúde de Lauro M-ller.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

LAURO MÜLLER, 03 DE JUNHO DE 2020.

VALDIR FONTANELLA
Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e Publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina.

ANA RUBIA DOS SANTOS PRESTES CESCONETO
Sec. Administração, Fin. e Planej.

PORTARIA Nº 216/2020
Publicação Nº 2526119

PORTARIA Nº 216/2020

VALDIR FONTANELLA, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MULLER – SC, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no 
artigo 63 incisos VI e VIII da Lei Orgânica Municipal, consoante Lei Municipal nº 1.145/2001 e Lei Complementar 005/2018,

RESOLVE:

Art. 1º - REMANEJAR, por necessidade de ordem administrativa, por tempo indeterminado para atender necessidade excepcional do in-
teresse público, a funcionária pública MARIA DE LURDES BERNARDO, ocupante do cargo de provimento efetivo de Servente que exerce 
atualmente na Fundação de Saúde de Lauro M-ller para exercer junto à Secretaria de Educação e dos Esportes

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

LAURO MÜLLER, 03 DE JUNHO DE 2020.

VALDIR FONTANELLA
Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e Publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina.

ANA RUBIA DOS SANTOS PRESTES CESCONETO
Sec. Administração, Fin. e Planej.

PORTARIA Nº 217/2020
Publicação Nº 2526121

PORTARIA Nº 217/2020

VALDIR FONTANELLA, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MULLER – SC, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no 
artigo 63 incisos VI e VIII da Lei Orgânica Municipal, consoante Lei Municipal nº 1.145/2001 e Lei Complementar 005/2018,

RESOLVE:

Art. 1º - REMANEJAR, por necessidade de ordem administrativa, por tempo indeterminado para atender necessidade excepcional do inte-
resse público, a funcionária pública VÉRIA TERESA SERAFIM VALENTIM, ocupante do cargo de provimento efetivo de Cozinheira que exerce 
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atualmente na Fundação de Saúde de Lauro M-ller para exercer junto à Secretaria de Educação e dos Esportes

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

LAURO MÜLLER, 04 DE JUNHO DE 2020.

VALDIR FONTANELLA
Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e Publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina.

ANA RUBIA DOS SANTOS PRESTES CESCONETO
Sec. Administração, Fin. e Planej.

PORTARIA Nº 218/2020
Publicação Nº 2526122

PORTARIA Nº 218/2020

VALDIR FONTANELLA, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MULLER – SC, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no 
artigo 63 incisos VI e VIII da Lei Orgânica Municipal, consoante Lei Municipal nº 1.145/2001 e Lei Complementar 005/2018,

RESOLVE:

Art. 1º - REMANEJAR, por necessidade de ordem administrativa, por tempo indeterminado para atender necessidade excepcional do inte-
resse público, a funcionária pública SOLANGE MACHADO DE PAULA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Cozinheira que exerce 
atualmente na Fundação de Saúde de Lauro M-ller para exercer junto à Secretaria de Educação e dos Esportes

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

LAURO MÜLLER, 08 DE JUNHO DE 2020.

VALDIR FONTANELLA
Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e Publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina.

ANA RUBIA DOS SANTOS PRESTES CESCONETO
Sec. Administração, Fin. e Planej.
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Leoberto Leal

Prefeitura

DECRETO N.º 057/2020
Publicação Nº 2526874

DECRETO N.° 057, DE 17 DE JUNHO DE 2.020.

“Nomeia Leiloeiro 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 e 
com o art. 98, I, da Lei Orgânica do Município e da Lei Federal nº 8.666/93, especialmente o art. 25 e suas alterações e da INSTRUÇÃO 
NORMATIVA DREI Nº 17, DE 5/12/2013:

DECRETA:
Art. 1º Fica nomeado o Sr(a). Júlio Ramos Luz, matrícula AARC 162, regularmente inscrito na JUCESC, como Leiloeiro Oficial, convidado 
por sua notória e comprovada experiência, para realizar Leilão dos bens do Patrimônio Público Municipal, declarados inservíveis pela Lei 
1.471/2020, cuja alienação foi Autorizada pela Câmara de Vereadores
Art. 2º A Inexigibilidade está fundamentada no artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e na INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI 
Nº 17, DE 5/12/2013 da JUCESC, devido também, ao Plano de Trabalho que incluirá ampla divulgação nos meios de comunicação, bem 
como, na internet e redes sociais.
Art. 3º O Leiloeiro está rigorosamente em dia com suas obrigações e NADA RECEBERÁ DO MUNICÍPIO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Leoberto Leal, 17 de junho de 2.020.

VITOR NORBERTO ALVES
Prefeito Municipal
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Lindóia do Sul

Prefeitura

DECRETO Nº 3.366, DE 9 DE JUNHO DE 2020.
Publicação Nº 2527137

DECRETO Nº 3.366, DE 9 DE JUNHO DE 2020.
Abre Crédito Adicional Suplementar no orçamento do exercício vigente e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL, no uso da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município e CONSIDERANDO,
- o disposto na Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus 
SARS-Cov-s (Covid-19);
- o disposto na Lei Complementar nº 101 de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal;;
- o disposto na Nota Técnica nº 36 de 28 de maio de 2020, emitida pela Confederação Nacional dos Municípios – CNM;
- o disposto na definição da Destinação da Receita Pública – Aplicável a partir do Exercício de 2020, emitida pelo Tribunal de Contas do 
Estado de Santa Catarina, e ainda,
- o disposto na Lei n° 1.461, de 12 de dezembro de 2019.
DECRETA
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal nos termos do art. 40 e seguintes da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64, autorizado a proceder à 
abertura, através de Crédito Adicional Suplementar das seguintes dotações orçamentárias:
Entidade – PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
Órgão 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade 001 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Projeto/Atividade 2.003 – Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças
3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas
0.1.52.0052 – Recursos Transf. da União Saúde e Ação Social COVID-19 ................. R$ 165,22
0.1.53.0053 – Recursos Transf. da União LC 173/2020 COVID-19 ............................ R$ 1.241,11
Órgão 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade 001 – Diretoria de Ação Social
Projeto/Atividade 2.024 – Manutenção da Oferta da Proteção Social Básica
3.1.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas
0.1.52.0052 – Recursos Transf. da União Saúde e Ação Social COVID-19 ................. R$ 3.271, 38
Órgão 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTES
Unidade 002 – Diretoria de Infra Estrutura e Transportes
Projeto/Atividade 2.005 – Manutenção da Diretoria de Infra Estrutura
3.1.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas
0.1.53.0053 – Recursos Transf. da União LC 173/2020 COVID-19 ........................... R$ 82.070,78
Órgão 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade 002 – Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural
Projeto/Atividade 2.030 – Apoio Administrativo – FUNDERURAL
3.1.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas
0.1.53.0053 – Recursos Transf. da União LC 173/2020 COVID-19 .......................... R$ 40.800,00
Entidade – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LINDÓIA DO SUL
Órgão 10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LINDÓIA DO SUL
Unidade 001 – Fundo Municipal de Saúde de Lindóia do Sul
Projeto/Atividade 2.028 – Manutenção das Atividades da Saúde Pública
3.1.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas
0.1.52.0052 – Recursos Transf. da União Saúde e Ação Social COVID-19 ............... R$ 13.085,48
Art. 2º. Os recursos necessários para a suplementação das dotações constantes no art. 1º correrão por conta do Excesso de Arrecadação 
no Exercício de 2020, das fontes 0.1.52.0052 e 0.1.53.0053.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Lindóia do Sul-SC, 9 de junho de 2020.

GENIR LOLI
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 3.368, DE 12 DE JUNHO DE 2020.
Publicação Nº 2527124

DECRETO Nº 3.368, DE 12 DE JUNHO DE 2020.
Designa leiloeiro e nomeia equipe de apoio para atuarem no Leilão nº 1/2020 e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DE LINDÓIA DO SUL, no uso da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

DECRETA
Art. 1º. Fica designado o senhor Fábio Marlon Machado, Leiloeiro Público Oficial, AARC n. 370, habilitado através do Processo Licitatório nº 
63/2019, Credenciamento nº 1/2019, e Processo Licitatório nº 9/2020, Inexigibilidade nº 1/2020 para conduzir o Leilão nº 1/2020.
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Art. 2º. Ficam nomeados para atuarem como Equipe de Apoio ao Leiloeiro identificado no artigo anterior, os seguintes servidores públicos:
I – Ederson Dalla Costa.
II – Gilmar AntônioMilan.
III– Lígia Rossini Gonsalves Rigo.
IV – Tatiane Longo.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Lindóia do Sul, 12 de junho de 2020.

GENIR LOLI
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 3.369, DE 16 DE JUNHO DE 2020.
Publicação Nº 2527087

DECRETO Nº 3.369, DE 16 DE JUNHO DE 2020.
Prorroga a vigência e inclui dispositivo ao Decreto nº 3.353 de 11 de maio de 2020, que dispõe sobre a intensificação das medidas de en-
frentamento da emergência de saúde pública de importância internacional e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL, no uso da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e CONSIDERANDO,
- a decisão da assembleia dos prefeitos da Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense – AMAUC, em web conferência, realizada 
em 15 de junho de 2020.
DECRETA
Art. 1º. Fica prorrogada até 8 de julho de 2020, a vigência de todas as medidas de enfrentamento e controle da pandemia do COVID-19, 
estabelecidas através do Decreto nº 3.353 de 11 maio de 2020 e suas alterações.
Art. 2º. Inclui o parágrafo único ao art. 2º do Decreto nº 3.353 de 11 de maio de 2020 com a seguinte redação:
Art. 2º. ............................................................................................................................
Parágrafo único. Excetuam-se da proibição constante do art. 2º, inciso II, as reuniões de qualquer natureza, desde que a ocupação seja li-
mitada a 1 (uma) pessoa para cada 5 m² (cinco metros quadrados), uso de máscaras, utilização de álcool gel, e obedecido o distanciamento 
mínimo de 2 (dois) metros entre as pessoas.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 18 de junho de 2020.
Lindóia do Sul, 16 de junho de 2020.

GENIR LOLI
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 3.370, DE 17 DE JUNHO DE 2020.
Publicação Nº 2527093

DECRETO Nº 3.370, DE 17 DE JUNHO DE 2020.
Designa leiloeiro e nomeia equipe de apoio para atuarem no Leilão nº 2/2020 e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DE LINDÓIA DO SUL, no uso da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

DECRETA
Art. 1º. Fica designado o senhor Fábio Marlon Machado, Leiloeiro Público Oficial, AARC n. 370, habilitado através do Processo Licitatório nº 
63/2019, Credenciamento nº 1/2019, e Processo Licitatório nº 9/2020, Inexigibilidade nº 1/2020 para conduzir o Leilão nº 2/2020.
Art. 2º. Ficam nomeados para atuarem como Equipe de Apoio ao Leiloeiro identificado no artigo anterior, os seguintes servidores públicos:
I – Ederson Dalla Costa.
II – Gilmar AntônioMilan.
III– Lígia Rossini Gonsalves Rigo.
IV – Tatiane Longo.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Lindóia do Sul, 17 de junho de 2020.

GENIR LOLI
Prefeito Municipal



18/06/2020 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 3174

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 789

LEI COMPLEMENTAR Nº 326, DE 17 DE JUNHO DE 2020
Publicação Nº 2527094

 

 
 

 

Estado de Santa Catarina 

MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL 

LEI COMPLEMENTAR Nº 326, DE 17 DE JUNHO DE 2020. 

Altera a Lei Complementar nº 178, de 24 de 
outubro de 2011, que dispõe sobre o Plano de 
Carreira, Cargos e Remuneração para os 
Servidores Efetivos do Poder Executivo do 
Município de Lindóia do Sul e dá outras 
providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL 

Faço saber que a Câmara de Vereadores de Lindóia do Sul decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º. Fica ampliada em 01 (uma) vaga, o cargo de Assistente Administrativo, Nível 5, 
Grupo Operacional GF, Carga Horária 35 horas semanais, de que trata o Anexo IV da Lei 
Complementar nº 178, de 24 de outubro de 2011, que dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e 
Remuneração para os Servidores Efetivos do Poder Executivo do Município de Lindóia do Sul, 
passando de 10 (dez) para 11 (onze). 

Art. 2º. Para fins do disposto no artigo anterior, fica alterada a tabela constante do 
Anexo IV da Lei Complementar nº 178/2011, conforme Anexo único desta Lei. 

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

              Lindóia do Sul, 17 de junho de 2020. 

 

GENIR LOLI 
Prefeito Municipal 
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Lontras

Prefeitura

EDITAL 48/2020
Publicação Nº 2526335

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LONTRAS
PREGÃO PRESENCIAL N.˚ 48/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL. Entrega dos Envelopes: até às 08:30 horas do dia 30/06/2020; Abertura dos Envelopes: 09:00 horas do dia 
30/06/2020. Maiores Informações junto ao Departamento de Licitações sito a Praça Henrique Schroeder, n.º 01, Centro ou pelo site www.
lontras.sc.gov.br – Fone: (47) 3523-9400, no horário de expediente em vigor. Lontras, 17 de junho de 2020. MARCIONEI HILLESHEIM. 
Prefeito.

EXTRATO DE CONTRATOS 1091/2020
Publicação Nº 2526357

PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRAS
DISPENSA DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO N.˚ 1091
AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA REFORMA DO TELHADO DA PRÉ ESCOLA ESTRELA GUIA. DAC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
LTDA– EPP - CNPJ: 27.381.957/0002-62. Valor do repasse: R$ 2.475,00 (DOIS MIL QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS).
Lontras, 16 DE JUNHO DE 2020. MARCIONEI HILLESHEIM. Prefeito.

PROSSEGUIMENTO DA CONCORRÊNCIA 34/2020
Publicação Nº 2526401

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LONTRAS
CONCORRÊNCIA N.˚ 34/2020
SESSÃO PARA ABERTURA DAS PROPOSTAS
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS EM PAVER E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DAS RUAS: 
AFONSO RAUH, GERALDO WOLF, WALTER KRIECK E RIBEIRÃO DO SALTO - TRECHO 03, CONFORME PROJETOS EM ANEXO. Fica marcado o 
dia 19/06/2020 às 09:30 horas a sessão para dar prosseguimento ao certame com a abertura dos envelopes das propostas dos proponentes 
habilitados. Lontras, 17 de junho de 2020. MARCIONEI HILLESHEIM. Prefeito.

Câmara muniCiPal

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 30-2020
Publicação Nº 2526679

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 30/2020

Ref. Protocoladora eletrônica, documentos Henry, modelo Prot II, para uso do servidor que receber documentos e registrar os protocolos dos 
documentos diversos recebidos pela Câmara de Vereadores de Lontras / SC. Empresa: ESPOMAK - COM. DE MAT. E EQUIP. P/ESCRITORIO 
– CNPJ 01.894.137/0001-08, apresentou menor valor orçado. Valor para pagamento em parcela única: R$ 999,00 (novecentos e noventa 
e nove reais).
Lontras, 15 de junho de 2020.

GLAUCO ROLAND KÜHL
Presidente da Câmara

http://www.lontras.sc.gov.br/
http://www.lontras.sc.gov.br/
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Luiz Alves

Prefeitura

DECRETO N.º 117/2020
Publicação Nº 2526081

DECRETO N.º 117/2020
Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE LUIZ ALVES, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 167, inciso 
VI da Constituição Federal e artigo 12, inciso III da Lei Orçamentária para o exercício de 2020 - Lei Municipal n.º 1.795, de 27 de novembro 
de 2019;
DECRETA:
Art. 1o Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) ao orçamento municipal vigente:
Órgão: 24 – Secretaria de Obras e Planejamento
Unidade: 01 – Secretaria de Obras e Planejamento
06.182.0009.1.021 – Construção da Nova Sede do Corpo de Bombeiro Militar
Modalidade de Aplicação: 4.4.90.00 – Aplicações Direitas
Código Reduzido: 81
Fonte de Recursos: 0.3.64.0878 – Convênio: Corpo de Bombeiros
Valor: R$ 2.500,00
Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior será coberto com recursos provenientes do superávit financeiro apurado no exercício de 2019, 
por conta dos recursos do Convênio: Corpo de Bombeiros, na importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES/SC,
Em, 15 de junho de 2020.

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 Lorenceti da Silva
Secretário Municipal de Administração

ERRATA AO CONTRATO N.º 34/2020 – ATO N.º 2511915
Publicação Nº 2526120

ERRATA AO CONTRATO N.º 34/2020 – ATO N.º 2511915

O PREFEITO MUNICIPAL DE LUIZ ALVES, Estado de Santa Catarina, no uso de sua atribuição conferida pela Constituição da República 
Federativa do Brasil e em conformidade com a Lei Orgânica do Município, torna pública a RETIFICAÇÃO do CONTRATO N.º 34/2020 - ATO 
N.º 2511915, firmado entre o MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES e a empresa PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA., do dia 04 de junho de 2020, no 
objeto, onde se lê: “CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DAS 07 RUAS: TRECHO 01 – DAS 
RUAS ASTA HENSEL, HILDA APOLÔNIA WEBER, ADILSON VEBER, LETIVINA VEBER, E TRECHO 03 - DAS RUAS JOSÉ EGÍDIO WEBER E 
RUA DO CEMITÉRIO, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO.”, leia-se: “CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 
E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DAS 07 RUAS: DA RUA ASTA HENSEL E RUA DO CEMITÉRIO, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO.”.

Luiz Alves, 16 de junho de 2020.

MARCOS PEDRO VEBER
Prefeito Municipal

ERRATA AO CONTRATO N.º 35/2020 – ATO N.º 2511922
Publicação Nº 2526137

ERRATA AO CONTRATO N.º 35/2020 – ATO N.º 2511922

O PREFEITO MUNICIPAL DE LUIZ ALVES, Estado de Santa Catarina, no uso de sua atribuição conferida pela Constituição da República 
Federativa do Brasil e em conformidade com a Lei Orgânica do Município, torna pública a RETIFICAÇÃO do CONTRATO N.º 34/2020 - ATO 
N.º 2511922, firmado entre o MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES e a empresa PACOPEDRA PAVIMENTADORA E COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA., do 

http://www.luizalves.sc.gov.br
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dia 04 de junho de 2020, no objeto, onde se lê: “CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DAS 
07 RUAS: TRECHO 02 DA RUA JOSÉ EGÍDIO WEBER.”, leia-se: “CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO 
VIÁRIA, DAS 07 RUAS: DA RUA HILDA APOLÔNIA WEBER, ADILSON WEBER, LEVITINA WEBER E JOSÉ EGÍDIO WEBER”.

Luiz Alves, 16 de junho de 2020.

MARCOS PEDRO VEBER
Prefeito Municipal

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 18/2020 (PREFEITURA)
Publicação Nº 2526993

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020

LICITAÇÃO DIFERENCIADA – MODO EXCLUSIVO PARA MEI, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

Objeto: SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DIVERSOS PARA AS SECRE-
TARIAS DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, 
SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO-
LESCENTE- CMDCA.
Tipo: Menor Preço por Lote.
Entrega da Proposta e Documentação: até às 08h45min horas do dia 01/07/2020, na Sede da Prefeitura Municipal, sito à Rua Erich Gielow, 
nº 35, Centro, Luiz Alves/SC.
Abertura: 09h00min horas do dia 01/07/2020.
Credenciamento: Juntamente à entrega dos envelopes supracitados, nos termos do edital.
Retirada do Edital: in loco ou no site www.luizalves.sc.gov.br, preferencialmente.
Informações: Pelo telefone (47) 3377-8614 ou in loco das 08h00min às 12h00min horas e das 13h00min às 17h00min horas, ou pelos 
e-mails: licitação@luizalves.sc.gov.br ou licitacao01@luizalves.sc.gov.br.

Luiz Alves, 17 de junho de 2020.
Marcos Pedro Veber – Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 301-A/2020
Publicação Nº 2526721

PORTARIA N.º 301/2020
Concede férias a servidor público municipal.
O PREFEITO MUNICIPAL DE LUIZ ALVES, Estado de Santa Catarina, no uso de sua atribuição conferida pela Constituição da República Fe-
derativa do Brasil e em conformidade com a Lei Orgânica do Município;
RESOLVE:
Art. 1º Conceder férias ao servidor Sr. GILMAR MARQUES SUZENA, vigia junto à Secretaria Municipal de Obras e Planejamento, com início 
no dia 1º de julho de 2020 e término no dia 15 de julho de 2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES/SC,
Em, 17 de junho de 2020.

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 Lorenceti da Silva
Secretário Municipal de Administração

http://www.luizalves.sc.gov.br/
mailto:licitação@luizalves.sc.gov.br
mailto:licitacao01@luizalves.sc.gov.br
http://www.luizalves.sc.gov.br
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Luzerna

Prefeitura

AVISO DE REVOGAÇÃO - PL 036/2020 - PE 018/2020 - SÊMEN BOVINO - PML
Publicação Nº 2527298

MUNICÍPIO DE LUZERNA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2020 – PML
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2020 – PML

AVISO DE REVOGAÇÃO

O MUNICIPIO DE LUZERNA (SC), representado neste ato pelo seu Prefeito, Sr. MOISÉS DIERSMANN, torna público a REVOGAÇÃO, do 
Processo Licitatório nº 036/2020/PML, Pregão Eletrônico nº 018/2020, que tem por objeto “o Registro de Preços destinado à aquisição, de 
forma parcelada, de doses de sêmen bovino para manutenção do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Subsecre-
taria de Agropecuária e Meio Ambiente de Luzerna, em conformidade com a Lei Municipal nº 970 de 05 de abril de 2011 e as disposições 
contidas neste Edital e seus Anexos”.

A decisão fundamentada quanto a revogação encontra-se disponível no site do Município de Luzerna (www.luzerna.sc.gov.br), link “Licita-
ções” > Pregão.

Luzerna (SC), 17 de junho de 2020.

MOISÉS DIERSMANN
Prefeito

PORTARIA 113
Publicação Nº 2527333

PORTARIA Nº 113/20 de 16 de junho de 2020.

“DESIGNA SERVIDORES QUE ESPECIFICA”

MOISÉS DIERSMANN, Prefeito de Luzerna(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas Por lei,

RESOLVE:
Art.1º- DESIGNAR os servidores efetivos ANGELO BRANDALISE JÚNIOR e CHEILA PEGORARO, para representar o Município de Luzerna(SC) 
e Fundos Municipais, junto ao DETRAN/SC, podendo, para tanto, assinar, requerer, receber documentos, com o fim específico de realizar os 
seguintes serviços: realizar transferência de propriedade; vistoria; primeiro registro; inclusão de veículo; 2ª (segunda) via CRV; 2ª (segun-
da) via de CRLV; cópia de CRLV; licenciamento anual; alteração de características; remarcação de chassi; gravação de motor; mudança de 
categoria; correção de erros e requerer serviço de comunicado de venda veicular.

Art.2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 16 de junho de 2020.

Luzerna(SC), 16 de junho de 2020.

MOISÉS DIERSMANN
Prefeito de Luzerna

http://www.luzerna.sc.gov.br
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Macieira

Prefeitura

PUBLICAÇÃO RESUMIDA _ ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 06,07 E 08/2020
Publicação Nº 2526594

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA
PUBLICAÇÃO RESUMIDA

PROCESSO LICITATÓRIO N° 0016/2020
PREGÃO ELETRONICO N° 0006/2020
REGISTRO DE PREÇOS N° 0003/2020
Objeto: Registro de Preços com pedidos parcelados, para a aquisição de tubos de concreto e pedra brita destinada a manutenção das es-
tradas municipais de acordo com as especificações constantes neste Termo de Referencia.
Vigência: Até 29/05/2021
Pagamento: Até o 10° (décimo) dia útil do mês subseq-ente, após a entrega e emissão de Nota Fiscal.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 06/2020
FORNECEDOR: ELIMAR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE VALOR MAX. UNITÁRIO VALOR MAX. TOTAL

01

TUBO DE CONCRETO 
0,20 m de diâmetro x 
1,00 m de comp., con-
forme normas da ABNT 
NBR 8890.

70 Unidade R$ 24,99 R$ 1.749,30

05

TUBO DE CONCRETO 
0,60 m de diâmetro x 
1,00 m de comp., con-
forme normas da ABNT 
NBR 8890.

100 Unidade R$ 79,99 R$ 7.999,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 07/2020
FORNECEDOR: DELCIR BOESING ME

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE VALOR MAX. UNITÁRIO VALOR MAX. TOTAL

02

TUBO DE CONCRETO 
0,30m de diâmetro x 
1,00 m de comp., con-
forme normas da ABNT 
NBR 8890.

150 Unidade R$ 31,96 R$ 4.794,00

03

TUBO DE CONCRETO 
0,40 m de diâmetro x 
1,00 m de comp., con-
forme normas da ABNT 
NBR 8890.

150 Unidade R$ 41,95 R$ 6.292,50

04

TUBO DE CONCRETO 
0,50 m de diâmetro x 
1,00 m de comp., con-
forme normas da ABNT 
NBR 8890.

60 Unidade R$ 59,98 R$ 3.598,80

06

TUBO DE CONCRETO 
de 1,00 m x 1,00 m 
com armação, confor-
me normas da ABNT 
NBR 8890.

50 Unidade R$ 334,98 R$ 16.749,00

07

TUBO DE CONCRETO 
de 1,50 m x 1,00 m 
com armação, confor-
me normas da ABNT 
NBR 8890.

20 Unidade R$ 990,00 R$ 19.800,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 08/2020
FORNECEDOR: KAROLINE MORESCO ME
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ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE VALOR MAX. UNITÁRIO VALOR MAX. TOTAL
08 PEDRA BICA CORRIDA 200 Ton. R$ 36,50 R$ 7.300,00
09 PEDRA BRITA MISTA 1200 Ton. R$ 31,90 R$ 38.280,00

10 PEDRA BRITA TIPO 
N° 01 500 Ton. R$ 36,70 R$ 18.350,00

11 PEDRA BRITA TIPO 
N° 02 500 Ton. R$ 27,15 R$ 13.575,00

12 PEDRISCO 1000 Ton. R$ 37,80 R$ 37.800,00
13 PÓ DE PEDRA 400 Ton. R$ 32,50 R$ 13.000,00

Macieira, 10 de junho de 2020.

REJANE SPANHOLO ABRAÃO
Pregoeira
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Mafra

Prefeitura

COMUNICADO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº235/2020 CREDENCIAMENTO N° 002/2020.
Publicação Nº 2526657

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA
ESTADO DE SANTA CATARINA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

COMUNICADO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº235/2020
CREDENCIAMENTO N° 002/2020.

O MUNICÍPIO DE MAFRA torna público aos interessados, que para o Credenciamento de PRESTADORES DE SERVIÇO DE TRANSPORTE 
COLETIVO ALTERNATIVO DE PASSAGEIROS, se credenciou na presente data:
Empresa GILNEI PEDRINHO BASSO & CIA LTDA; e
Empresa: ROBERTO SCHITT 04757689900.
Valor: Conforme o Edital de Credenciamento nº 002/2020.

Mafra, 17 de junho de 2020.

Wellington Roberto Bielecki
Prefeito Municipal
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Major Vieira

Prefeitura

DECRETO N. 1894/2020 DE 16 DE JUNHO DE 2020.
Publicação Nº 2526696

DECRETO N. 1894/2020 de 16 de junho de 2020.

ACRESCENTA DISPOSITIVO AO DECRETO N. 1890 DE 08 DE MAIO DE 2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ORILDO ANTONIO SEVERGNINI, Prefeito do Município de Major Vieira, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, que 
lhes foram conferidas pela Lei Orgânica do Município de Major Vieira:

DECRETA

ART. 1o Acrescenta parágrafo único ao disposto no art. 1º do Decreto n. 1890, de 08 de maio de 2020, passando a vigorar com a seguinte 
redação:

Art. 1º (...).
Parágrafo único. Ficam excluídos das disposições contidas no presente Decreto os servidores municipais vinculados a Secretária de Saúde 
do Município de Major Vieira.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 08 de maio de 2020, revogando-se as disposições 
contidas no Decreto n. 1893, de 02 de junho de 2020.

Major Vieira, 16 de junho de 2020.

ORILDO ANTONIO SEVERGNINI
Prefeito

Registrada e publicada no DOM – Diário Oficial dos Municípios no dia 16 de junho de 2020 e site www.majorvieira.sc.gov.br em 16 de junho 
de 2020.

Mariéli Apª Wojciechovski
Recursos Humanos

http://www.majorvieira.sc.gov.br
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Maracajá

Prefeitura

DECRETO 059/2020
Publicação Nº 2526470

DECRETO N° 059, DE 17 DE JUNHO DE 2020.

REVOGA O DECRETO 046 DE 04 DE MAIO DE 2018 E ALTERA A COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PRO-
FISSIONAIS DO MAGISTÉRIO.

ARLINDO ROCHA, Prefeito Municipal de Maracajá, usando de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Complementar Nº 06 de 
22 de dezembro de 2003;

DECRETA:
Art. 1º Ficam nomeados os membros da Comissão de Avaliação de Desempenho dos Profissionais do Magistério, conforme determina o Art. 
19, Capítulo III - Da Progressão Funcional, da Lei Complementar N° 06 de 22 de Dezembro de 2003, com a seguinte estrutura:

I - Departamento de Educação, Cultura e Esportes:
- Diretora do Departamento de Educação, Cultura e Esportes: Aline Mello Rosso;

II - Servidores Estáveis do Quadro do Magistério Municipal:
- Michele Goulart da Rocha Nolla;
- Elizete Leandro;
- Tatiane Maria Pereira Mota;

III - Representantes dos Professores da Rede Municipal:
- Maria Doralice de Jesus;
- Silvana Estácio;

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

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 46 de 04 de maio de 2018.

Município de Maracajá/SC, Gabinete do Prefeito, 17 de Junho de 2020.

Arlindo Rocha
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração Municipal, em 17 de Junho de 2020.

Marluci Freitas Bitencourt Vitali
Secretária de Administração
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Maravilha

Prefeitura

DECRETO Nº 344/2020
Publicação Nº 2526177

 Decreto n.º 344 de 04 de Março de 2020
Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Maravilha, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei Municipal nº 4.144/2019 de 
06/12/2019.
DECRETA:
Art. 1º - Fica pelo presente Decreto, aberto Crédito Adicional Suplementar no valor de R$: 157.900,00 (Cento e cinquenta e sete mil e no-
vecentos reais) para dar cobertura à seguinte dotação orçamentária:

05.00 – SECRETARIA DA SAÚDE
05.01 – Fundo Municipal de Saúde
10 - Saúde
10.301 – Atenção Básica
10.301.0010 – Saúde para Todos
10.301.0010.1.034 – AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
Destinação de Recursos: 0.3.00 – Recursos Ordinários – Superávit
4.0.00.00 – Despesas de Capital
4.4.00.00 – Investimentos
4.4.90.00 – Aplicações Diretas R$: 157.900,00

Art. 2º - Para dar cobertura à abertura do Crédito Adicional Suplementar de que trata o Artigo 1º deste Decreto, serão utilizados os recursos 
provenientes do Superávit financeiro do exercício de 2019, da unidade gestora Prefeitura Municipal, no valor de R$: 157.900,00 (cento e 
cinquenta e sete mil e novecentos reais).

Art. 3.º - As despesas decorrentes da execução do presente Decreto correrão por conta de dotações próprias do Orçamento vigente.

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

MARAVILHA – SC, 04 de Março de 2020.

ROSIMAR MALDANER
Registrado e publicado na data supra. Prefeita Municipal

CLEITON BORGARO
Secr. Planej. Adm. e Fazenda

DECRETO Nº 346/2020
Publicação Nº 2526180

 Decreto n.º 346 de 06 de Março de 2020
Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Maravilha, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei Municipal nº 4.144/2019 de 
06/12/2019.
DECRETA:
Art. 1º - Fica pelo presente Decreto, aberto Crédito Adicional Especial no valor de R$: 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para dar cobertura 
à seguinte dotação orçamentária:

04.00 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
04.03 – Departamento da Cultura
13 - Cultura
13.392 – Difusão Cultural
13.392.0009 – Apoio e Desenvolvimento da cultura
13.392.0009.2.024 – APOIO A CULTURA EM GERAL
Destinação de Recursos: 0.1.00 – Recursos Ordinários
3.0.00.00 – Despesas Correntes
3.3.00.00 – Outras Despesas Correntes
3.3.50.00 – Transf. a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos R$: 20.000,00
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06.00 – SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO
06.01 – Depto. de Urbanismo
06 – Segurança Pública
06.451 – Infra-estrutura Urbana
06.451.0011 – Serviços Urbanos
06.451.0011.2.031 – MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA – CONVÊNIO MULTAS DE TRÂNSITO
Destinação de Recursos: 0.1.54 – Convênio de Trânsito Polícia Militar
4.0.00.00 – Despesas de Capital
4.4.00.00 – Investimentos
4.4.90.00 – Aplicações Diretas R$: 5.000,00

Art. 2º Para dar cobertura à abertura dos Créditos Adicionais Suplementares de que trata o art. 1º deste Decreto, serão utilizados os re-
cursos provenientes da anulação parcial de dotações orçamentárias do orçamento vigente do município, conforme discriminação a seguir:

04.00 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
04.03 – Departamento da Cultura
13 - Cultura
13.392 – Difusão Cultural
13.392.0009 – Apoio e Desenvolvimento da cultura
13.392.0009.2.024 – APOIO A CULTURA EM GERAL
Destinação de Recursos: 0.1.00 – Recursos Ordinários
3.0.00.00 – Despesas Correntes
3.3.00.00 – Outras Despesas Correntes
3.3.90.00 – Aplicações Diretas R$: 20.000,00
06.00 – SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO
06.01 – Depto. de Urbanismo
06 – Segurança Pública
06.451 – Infra-estrutura Urbana
06.451.0011 – Serviços Urbanos
06.451.0011.2.031 – MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA – CONVÊNIO MULTAS DE TRÂNSITO
Destinação de Recursos: 0.1.54 – Convênio de Trânsito Polícia Militar
3.0.00.00 – Despesas Correntes
3.3.00.00 – Outras Despesas Correntes
3.3.90.00 – Aplicações Diretas R$: 5.000,00

Art. 3.º - As despesas decorrentes da execução do presente Decreto correrão por conta de dotações próprias do Orçamento vigente.

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

MARAVILHA – SC, 06 de Março de 2020.

ROSIMAR MALDANER
Registrado e publicado na data supra. Prefeita Municipal

CLEITON BORGARO
Secr. Planej. Adm. e Fazenda

DECRETO Nº 349/2020
Publicação Nº 2526183

DECRETO N.º 349 DE 10 DE MARÇO DE 2020
Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Maravilha, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei Municipal nº 4.144/2019 de 
06/12/2019.
DECRETA:
Art. 1º - Fica pelo presente Decreto, aberto Crédito Adicional Especial no valor de R$: 10.000,00 (dez mil reais) para dar cobertura à seguinte 
dotação orçamentária:

08.00 – SECRETARIA DA IND. COM. E TURISMO
08.01 – Depto. da Industria e Comércio
23 – Comércio e Serviços
23.691 – Promoção Comercial
23.691.0015 – Apoio a Industria e ao Comércio
23.691.0015.2.147 – INCENTIVO A IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Destinação de Recursos: 0.1.00 – Recursos Ordinários
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3.0.00.00 – Despesas Correntes
3.3.00.00 – Outras Despesas Correntes
3.3.50.00 – Transf. a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos R$: 10.000,00

Art. 2º Para dar cobertura à abertura dos Créditos Adicionais Suplementares de que trata o art. 1º deste Decreto, serão utilizados os re-
cursos provenientes da anulação parcial de dotações orçamentárias do orçamento vigente do município, conforme discriminação a seguir:

08.00 – SECRETARIA DA IND. COM. E TURISMO
08.01 – Depto. da Industria e Comércio
23 – Comércio e Serviços
23.691 – Promoção Comercial
23.691.0015 – Apoio a Industria e ao Comércio
23.691.0015.2.147 – INCENTIVO A IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Destinação de Recursos: 0.1.00 – Recursos Ordinários
3.0.00.00 – Despesas Correntes
3.3.00.00 – Outras Despesas Correntes
3.3.90.00 – Aplicações Diretas R$: 10.000,00

Art. 3.º - As despesas decorrentes da execução do presente Decreto correrão por conta de dotações próprias do Orçamento vigente.

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

MARAVILHA – SC, 10 de Março de 2020.

ROSIMAR MALDANER
Registrado e publicado na data supra. Prefeita Municipal

CLEITON BORGARO
Secr. Planej. Adm. e Fazenda

DECRETO Nº 357/2020
Publicação Nº 2526188

Decreto n.º 357 de 31 de Março de 2020
Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Maravilha, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei Municipal nº 4.144/2019 de 
06/12/2019.
DECRETA:
Art. 1º - Fica pelo presente Decreto, aberto Crédito Adicional Suplementar no valor de R$: 130.000,00 (Cento e trinta mil reais) para dar 
cobertura à seguinte dotação orçamentária:

06.00 – SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO
06.01 – Departamento de Urbanismo
15 - Urbanismo
15.452 – Serviços Urbanos
15.452.0011- Serviços Urbanos
15.452.0011.1.106 – CONSTRUÇÃO, LIMPEZA E MELHORIA DE PRAÇAS PÚBLICAS
Destinação de Recursos: 0.3.00 – Recursos Ordinários – Superávit
3.0.00.00 – Despesas Correntes
3.3.00.00 – Outras Despesas Correntes
3.3.90.00 – Aplicações Diretas R$: 43.000,00
4.0.00.00 – Despesas de Capital
4.4.00.00 – Investimentos
4.4.90.00 – Aplicações Diretas R$: 87.000,00

Art. 2º - Para dar cobertura à abertura do Crédito Adicional Suplementar de que trata o Artigo 1º deste Decreto, serão utilizados os recursos 
provenientes do Superávit financeiro do exercício de 2019, da unidade gestora Prefeitura Municipal, no valor de R$: 130.000,00 (cento e 
trinta mil reais).

Art. 3.º - As despesas decorrentes da execução do presente Decreto correrão por conta de dotações próprias do Orçamento vigente.

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

MARAVILHA – SC, 31 de Março de 2020.
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ROSIMAR MALDANER
Registrado e publicado na data supra. Prefeita Municipal

CLEITON BORGARO
Secr. Planej. Adm. e Fazenda

DECRETO Nº 393/2020
Publicação Nº 2526193

DECRETO Nº 393 DE 08/04/2020
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE MARAVILHA-SC

Rosimar Maldaner, Prefeita Municipal do Município de Maravilha-SC, no uso de suas atribuições legais, e autorizado conforme artigo 7º da 
Lei nº 4.144, de 06 de Dezembro de 2019.
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no orçamento do Município de Maravilha-SC, crédito adicional suplementar no valor de R$ 773.324,04 (setecentos e 
setenta e três mil, trezentos e vinte e quatro reais e quatro centavos), para a Suplementação do seguinte programa:

06.00 – SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO
06.01 – Departamento de Urbanismo
15 – Urbanismo
15.452 – Serviços Urbanos
15.452.0011 – Serviços Urbanos
15.452.0011.1.149 – AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS
Destinação de Recursos: 0.1.83 – Operações de Crédito Internas – Outros Programas
4.0.00.00 – Despesas de Capital
4.4.00.00 – Investimentos
4.4.90.00 – Aplicações Diretas R$: 773.324,04

Art. 2º - Para dar cobertura à abertura do Crédito Adicional Suplementar de que trata o Artigo 1º deste Decreto, serão utilizados os recursos 
provenientes de Contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal nº 2623.051.6579-28/2018 de 26 de Dezembro de 2018, no 
âmbito do FINISA, visando a execução de Revitalização da Avenida Maravilha, contendo: pavimentação asfáltica, ciclovia, passeios públicos, 
paisagismo e iluminação, cfe. Detalhamento de Código da Natureza da Receita a seguir:

2000.00.00 – Receitas de Capital
2100.00.00 – Operação de Crédito
2110.00.00 – Operações de Créditos – Mercado Interno
2119.00.00 – Outras Operações de Crédito – Mercado Interno
2119.00.11 – Outras Operações de Crédito – Mercado Interno - Principal
Destinação de Recursos: 0.1.83 – Operações de Crédito Internas – Outros Programas
R$: 773.324,04
§ 1º – Os créditos abertos deverão corresponder à efetiva arrecadação, segundo a liberação financeira dos recursos provenientes da ope-
ração de crédito, atendido o critério disposto no caput deste artigo.

Art. 3.º - As despesas decorrentes da execução do presente Decreto correrão por conta de dotações próprias do Orçamento vigente.

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

MARAVILHA – SC, 08 de Abril de 2020.

ROSIMAR MALDANER
Prefeita Municipal

CLEITON BORGARO
Secretário do Planej. Adm. e Fazenda

DECRETO Nº 418/2020
Publicação Nº 2526199

 Decreto n.º 418 de 09 de Abril de 2020
Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Maravilha, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei Municipal nº 4.144/2019 de 
06/12/2019.
DECRETA:
Art. 1º - Fica pelo presente Decreto, aberto Crédito Adicional Suplementar no valor de R$: 185.000,00 (Cento e oitenta e cinco mil reais) 
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para dar cobertura à seguinte dotação orçamentária:

06.00 – SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO
06.01 – Departamento de Urbanismo
15 - Urbanismo
15.451 – Infra-estrutura Urbana
15.451.0011 – Serviços Urbanos
15.451.0011.1.130 – REGULARIZAÇÃO DO RIO IRACEMA
Destinação de Recursos: 0.3.00 – Recursos Ordinários – Superávit
4.0.00.00 – Despesas de Capital
4.4.00.00 – Investimentos
4.4.90.00 – Aplicações Diretas R$: 185.000,00

Art. 2º - Para dar cobertura à abertura do Crédito Adicional Suplementar de que trata o Artigo 1º deste Decreto, serão utilizados os recursos 
provenientes do Superávit financeiro do exercício de 2019, da unidade gestora Prefeitura Municipal, no valor de R$: 185.000,00 (cento e 
oitenta e cinco mil reais).

Art. 3.º - As despesas decorrentes da execução do presente Decreto correrão por conta de dotações próprias do Orçamento vigente.

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

MARAVILHA – SC, 09 de Abril de 2020.

ROSIMAR MALDANER
Registrado e publicado na data supra. Prefeita Municipal

CLEITON BORGARO
Secr. Planej. Adm. e Fazenda

DECRETO Nº 422/2020
Publicação Nº 2526203

Decreto n.º 422 de 13 de Abril de 2020
Abre Crédito Adicional Especial e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Maravilha, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei Municipal nº 4.144 de 
06/12/2019.
DECRETA:
Art. 1º - Fica pelo presente Decreto, aberto Crédito Adicional Suplementar no valor de R$: 76.666,50 (Setenta e seis mil, seiscentos e ses-
senta e seis reais e cinquenta centavos) para dar cobertura à seguinte dotação orçamentária:

06.00 – SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO
06.01 – Departamento de Urbanismo
15 - Urbanismo
15.452 – Serviços Urbanos
15.452.0011 – Serviços Urbanos
15.452.0011.2.035 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA
Destinação de Recursos: 0.1.24 – Transferências de Convênios - Outros
4.0.00.00 – Despesas de Capital
4.4.00.00 – Investimentos
4.4.90.00 – Aplicações Diretas R$: 76.666,50

Art. 2º - Para dar cobertura à abertura do Crédito Adicional Suplementar de que trata o Artigo 1º deste Decreto, serão utilizados os recursos 
provenientes do Convênio nº 01/2020/FRBL, celebrados entre o Ministério Público do Estado de Santa Catarina (MPSC), por intermédio do 
Fundo para reconstituição de bens lesados (FRBL) e o Município de Maravilha/SC, visando a aquisição de Containers para ampliação do 
Programa de Coleta Seletiva, cfe. Detalhamento de Código da Natureza da Receita a seguir:

2000.00.0.0.00 – Receitas de Capital
2400.00.0.0.00 – Transferência de Capital
2420.00.0.0.00 – Transferências dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades
2428.00.0.0.00 – Transferências dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades
2428.10.0.0.00 – Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal
2428.10.6.0.00 – Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente
2428.10.6.1.00 - Transf Convênios Estados destinadas Programas Meio Ambiente - Principal
Destinação de Recursos: 0.1.24 – Transferências de Convênios – Outros R$: 76.666,50
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Art. 3.º - As despesas decorrentes da execução do presente Decreto correrão por conta de dotações próprias do Orçamento vigente.

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

MARAVILHA – SC, 13 de Abril de 2019.

ROSIMAR MALDANER
Registrado e publicado na data supra. Prefeita Municipal

CLEITON BORGARO
Secr. Planej. Adm. e Fazenda

DECRETO Nº 424/2020
Publicação Nº 2526209

 Decreto n.º 424 de 13 de Abril de 2020
Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.
A Prefeita Municipal de Maravilha, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei Municipal nº 4.101 de 
12/12/2018.
DECRETA:
Art. 1º - Fica pelo presente Decreto, aberto Crédito Adicional Suplementar no valor de R$: 4.921.889,22 (Quatro milhões, novecentos e vinte 
e um mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e dois centavos) para dar cobertura à seguinte dotação orçamentária:

06.00 – SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E URBANISMO
06.01 – Departamento de Urbanismo
06 – Segurança Pública
06.451 – Infra-Estrutura Urbana
06.451.0011 – Serviços Urbanos
06.451.0011.1.130 – REGULARIZAÇÃO DO RIO IRACEMA
Destinação de Recursos: 0.1.24 – Transferências de Convênios - Outros
4.0.00.00 – Despesas de Capital
4.4.00.00 – Investimentos
4.4.90.00 – Aplicações Diretas R$: 4.921.889,22

Art. 2º - Para dar cobertura à abertura do Crédito Adicional Suplementar de que trata o Artigo 1º deste Decreto, serão utilizados os recursos 
provenientes da emissão da Nota de Empenho nº 476/2017 Órgão: 530012/00001 – Secretaria Nacional de Defesa Civil – SEDEC, Credor: 
Prefeitura Municipal de Maravilha/SC, visando a execução de obras de infra-estrutura de Canalização do Rio Iracema no perímetro urbano 
do Município de Maravilha-SC, cfe. Detalhamento de Código da Natureza da Receita a seguir:

2000.00.00 – Receitas de Capital
2400.00.00 – Transferência de Capital
2420.00.00 – Transferências Intergovernamentais
2421.00.00 – Transferências da União
2421.99.00 – Outras Transferências da União
Destinação de Recursos: 0.1.24 – Transferências de Convênios – Outros R$: 4.921.889,22

Art. 3.º - As despesas decorrentes da execução do presente Decreto correrão por conta de dotações próprias do Orçamento vigente.

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

MARAVILHA – SC, 13 de Abril de 2020.
ROSIMAR MALDANER
Registrado e publicado na data supra. Prefeita Municipal

CLEITON BORGARO
Secr. Planej. Adm. e Fazenda

EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA Nº 02/2020
Publicação Nº 2526148

EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA nº 02/2020

ROSIMAR MALDANER, Prefeita Municipal de Maravilha, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e em cumprimento ao que 
dispõe o Decreto Lei nº 195/67 de 24 de fevereiro de 1967, a Lei Municipal nº 1942/93 de 15 de dezembro de 1993 e a Lei Complementar 
n. 129/2018 de 10 de dezembro de 2018, e de acordo com o Edital Demonstrativo de Contribuição de Melhoria número 08/2018, faz saber 
a quem possa interessar que o Município de Maravilha lança EDITAL DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, para ressarcimento 
parcial ao erário público municipal, dos valores despendidos nas obras de pavimentação asfáltica, compreendendo as seguintes vias públicas 



18/06/2020 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 3174

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 807

da cidade de Maravilha:

1 DELIMITAÇÃO DAS ZONAS BENEFICIADAS:

1.1 Rua Irmã Maria Borja (trecho compreendido entre a Avenida Araucária e a Rua Santa Catarina), com área total de 3.498,60 m².

2 MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO

2.1 O presente memorial descreve normas para a execução dos serviços de pavimentação asfáltica em via urbana da cidade, compreen-
dendo todas as atividades necessárias para a execução da obra, nos termos definidos no processo licitatório nº 166/2018 na modalidade 
Tomada de Preços n. 023/2018, e de acordo com o orçamento global da obra efetuado pelo engenheiro civil Jorge Luiz Dummer.

2.2 As obras compreenderam os seguintes serviços:
1. Placa da obra e serviços preliminares;
2. Execução de remendos profundos e rasos;
3. Limpeza;
4. Drenagem Pluvial;
5. Dreno Longitudinal;
6. Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q;
7. Meio Fio;
8. Controle Tecnológico;
9. Sinalização viária (horizontal e vertical).

2.3 O Memorial Descritivo completo está disponível no site do Município www.maravilha.sc.gov.br, menu Transparência / Licitações / Tomada 
de preços 023/2018.

3 CUSTO TOTAL DAS OBRAS

3.1 O custo total para a realização das obras com as melhorias realizadas, de acordo com a planilha quantitativa e orçamentária publicada 
no Edital de Contribuição de Melhoria número 08/2018, foi de R$ 337.483,15 (Trezentos e trinta e sete mil, quatrocentos e oitenta e três 
reais e quinze centavos).

4 DETERMINAÇÃO DA PARCELA ABRANGIDA PELA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

4.1 A cobrança da Contribuição de Melhoria terá como limite o custo das obras (item 3 do edital) computadas as despesas de estudo, pro-
jetos e todos os investimentos necessários para que os benefícios dela decorrentes sejam integralmente alcançados pelos imóveis da zona 
de influência.

4.2 A importância a ser absorvida pelos contribuintes será de 50% (cinquenta por cento) da contrapartida do Município para a execução da 
obra. O Município participa no custo da obra com a importância de 50% (cinquenta por cento) da contrapartida do valor da obra.

5 DETERMINAÇÃO DO FATOR DE ABSORÇÃO

5.1 O fator de absorção do benefício da zona atingida tem como base à valorização dos imóveis, tendo como limite máximo o custo da obra 
da rua e, individualmente, o valor da efetiva valorização ocorrida no respectivo imóvel, apurada mediante procedimento administrativo, 
realizado por comissão designada.

6 OPÇÕES DE PAGAMENTO

6.1 Os pagamentos poderão ser efetuados nas seguintes formas:
I – em cota única, com desconto de 5% (cinco por cento).
II - em até 36 (trinta e seis) parcelas fixas, mensais e consecutivas, sem desconto.

6.2 O vencimento da cota única ou da primeira parcela será no dia 17 de agosto de 2020.

6.3 De acordo com o parágrafo único do art. 12 da Lei Complementar n. 129/2018, o valor mínimo de cada parcela não poderá ser inferior 
a R$ 50,00 (cinquenta reais).

6.4 Ficará a critério do contribuinte a opção pela condição de pagamento que melhor lhe convir, de acordo com o subitem 6.1 do presente 
edital.

7 DISPOSIÇOES GERAIS

7.1 São partes integrantes deste edital a relação dos imóveis abrangidos, a respectiva valorização e o valor da Contribuição de Melhoria, 
conforme anexo único do presente edital.

7.2 Os proprietários, os titulares do domínio útil ou os possuidores a qualquer título dos imóveis beneficiados com a obra de que trata este 
edital têm o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação do mesmo, para a impugnação de quaisquer dos elementos constantes, 
que estão à disposição dos interessados na Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, durante o horário de expediente, cabendo ao 

https://www.maravilha.sc.gov.br/licitacoes/index/detalhes/codMapaItem/105042/codLicitacao/106045
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impugnante o ônus da prova.

7.3 A impugnação deverá ser dirigida à Administração Municipal através de petição, que servirá para o início do processo administrativo, na 
qual o proprietário poderá reclamar contra eventuais erros de localização, cálculos e número de prestações.

8 DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 Demais informações poderão ser obtidas pelo contribuinte na Secretaria Municipal do Planejamento, Administração e Fazenda.

Maravilha, SC, 16 de junho de 2020.

ROSIMAR MALDANER
Prefeita Municipal ANEXO ÚNICO
AO EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA Nº 02/2020

LAUDOS DE AVALIAÇÕES DE IMÓVEIS
Conforme parecer da Comissão Especial de Avaliação, designada através
do Decreto Municipal nº 003, de 02 de janeiro de 2013.

Cadastro Proprietário Quadra Lote Valor Venal antes 
da obra Valorização R$ Valor venal após 

a obra
Valor para paga-
mento

1060000-0 INCORPORADORA AME-
RICA LTDA 1 1 1.110.649,37 71.957,22 1.182.606,59 12.220,12

1060010-0 INCORPORADORA AME-
RICA LTDA 1 2 301.177,41 19.512,81 320.690,22 3.313,76

1060020-0 INCORPORADORA AME-
RICA LTDA 1 3 190.684,70 12.354,16 203.038,86 2.098,04

1060030-0 INCORPORADORA AME-
RICA LTDA 1 4 351.603,31 22.779,82 374.383,13 3.868,58

1060120-0 INCORPORADORA AME-
RICA LTDA 2 1 101.520,00 6.577,32 108.097,32 1.116,99

1060130-0 INCORPORADORA AME-
RICA LTDA 2 2 101.520,00 6.577,32 108.097,32 1.116,99

1060140-0 INCORPORADORA AME-
RICA LTDA 2 3 101.520,00 6.577,32 108.097,32 1.116,99

1060150-0 INCORPORADORA AME-
RICA LTDA 2 4 101.520,00 6.577,32 108.097,32 1.116,99

1060160-0 INCORPORADORA AME-
RICA LTDA 2 5 101.520,00 6.577,32 108.097,32 1.116,99

1060170-0 INCORPORADORA AME-
RICA LTDA 2 6 101.520,00 6.577,32 108.097,32 1.116,99

1060180-0 INCORPORADORA AME-
RICA LTDA 2 7 101.520,00 6.577,32 108.097,32 1.116,99

1060190-0 INCORPORADORA AME-
RICA LTDA 2 8 101.520,00 6.577,32 108.097,32 1.116,99

1060200-0 INCORPORADORA AME-
RICA LTDA 2 9 101.520,00 6.577,32 108.097,32 1.116,99

1060210-0 INCORPORADORA AME-
RICA LTDA 2 10 89.680,70 5.810,27 95.490,97 986,73

290300-0 NILTON ANTONIO 
CASSOL 4 11 101.990,00 6.607,77 108.597,77 1.122,16

290400-0 KAUANA POGLIOCCHI 
GOMES 4 10 94.705,00 6.135,79 100.840,79 1.042,01

290500-0 SIRLEI IRANI GREFF 4 9 94.705,00 6.135,79 100.840,79 1.042,01

290600-0 IGNES MURARI 4 8 109.275,00 7.079,76 116.354,76 1.202,32

290700-0 MARCLEANE SUZETE R. 
P. EICKHOFF 4 7 94.705,00 6.135,79 100.840,79 1.042,01

290800-0 NILTON ANTONIO 
CASSOL 4 P/10 293.750,00 19.031,60 312.781,60 3.232,04

283401-0 EVANDRO REGIS FER-
RARI 4 C 161.380,45 10.455,59 171.836,04 1.775,62

283402-0 ZEFERINO MACHADO 4 D 116.298,34 7.534,79 123.833,13 1.279,59

283403-0 ADECIRIA JOST 4 A 112.191,98 7.268,74 119.460,72 1.234,41
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283500-0 QUIMARA A. W. ROS-
SETTO 4 P/4 159.887,00 10.358,83 170.245,83 1.759,19

283600-0 JANICE ROANI 4 P/4 204.113,20 13.224,17 217.337,37 2.245,79

283700-0 ELISEU MATTJE 4 P/5 95.882,00 6.212,04 102.094,04 1.054,96

283800-0 ELISEU MATTJE 4 P/6 612.645,25 39.692,32 652.337,57 6.740,74

EXTRATO PROCESSO LICITATÓRIO N. 097/2020
Publicação Nº 2526367

ESTADO DE SANTA CATARINA – MUNICÍPIO DE MARAVILHA - Processo Licitatório n. 097/2020 - Modalidade Tomada de Preço n. 012/2020.
O Senhor Secretário de Transportes, Obras e Urbanismo de Maravilha - SC, AIRTO GONÇALVES, juntamente com a Comissão de Licitações, 
torna público para conhecimento dos interessados, que se encontra em processo de Licitação na modalidade de Tomada de Preço, a con-
tratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica na Linha Barro Preto, conforme a necessidade para o Município de Maravilha, 
tipo menor preço global, em regime de empreitada por preço unitário, cujo processo licitatório é regido pela Lei n. 8.666/93, e em especial 
o contido no Edital, e que estará recebendo os envelopes contendo a habilitação e propostas até às 17 horas do dia 03 de julho de 2020. 
A data de abertura e julgamento dos documentos de habilitação e, eventualmente propostas será realizada no dia 06/07/2020, com início 
às 14 horas. Qualquer informação bem como a retirada do Edital poderá ser obtida no departamento de compras e licitações no horário de 
expediente, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17 horas. Maravilha - SC, 17 de junho de 2020. AIRTO GONÇALVES – Secretário de Transpor-
tes, Obras e Urbanismo de Maravilha.

LEI Nº 4.163/2020
Publicação Nº 2526140

LEI Nº 4.163, DE 17 DE JUNHO DE 2020
Dispõe sobre o subsídio dos Vereadores do Município de Maravilha para a legislatura que se inicia em janeiro de 2021 e dá outras provi-
dências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE MARAVILHA, ESTADO DE SANTA CATARINA, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e 
eu sanciono a presente Lei:

Art. 1º Fica por esta Lei fixado o subsídio dos Vereadores do Município de Maravilha para a Legislatura 2021/2024, que terá início a partir de 
1º de Janeiro de 2021, no valor de R$ 4.904,06 (quatro mil novecentos e quatro reais com zero seis centavos) mensais, exceto o Presidente 
que terá o subsídio fixado em R$ 7.356,07 ( sete mil trezentos cinquenta e seis reais com zero sete centavos) mensais.

Parágrafo único. O substituto legal, que na forma regimental, assumir a Presidência, nos impedimentos ou ausências do Presidente da 
Câmara Municipal, fará jus ao recebimento do valor do subsídio do Presidente previsto neste artigo, proporcionalmente ao período de subs-
tituição, por mês ou fração.

Art. 3º Em caso de substituição os Vereadores suplentes terão direito ao valor do subsídio mensal proporcional ao número por participações 
em sessões de 1/4, (um quarto), do subsídio mensal.

Art. 4º O subsídio mensal dos Vereadores será pago durante os recessos parlamentares, independentemente de convocações de sessões 
legislativas extraordinárias.

Parágrafo único. As sessões plenárias extraordinárias, nos termos da Constituição Federal, art. 57, § 7º, e do artigo 103, § 4º, do Regimento 
Interno da Câmara, não serão remuneradas.

Art. 5º A ausência do Vereador na ordem do dia de cada sessão plenária ordinária, sem justificativa legal, determinará um desconto em seu 
subsídio no valor de 1/4 (um quarto), do subsídio mensal.

Parágrafo único. Considera-se, como justificativa legal, para efeitos deste artigo, a comunicação antecipada do Vereador ao Presidente ou 
ao Diretor Geral de Expediente da Casa, sob a forma de requerimento.

Art. 6º Em licença por motivo de saúde, superior a 15 dias, os Vereadores e o Presidente da Casa serão encaminhados à Previdência Social.

Art. 7º O subsídio mensal dos Vereadores e do Presidente da Câmara Municipal terá seu valor revisado anualmente, observados os limites 
legais e constitucionais, considerando os mesmos índices e as mesmas datas observadas para a revisão geral da remuneração dos servido-
res do Município, nos termos do artigo 37, inciso X da Constituição Federal.

Parágrafo único. Exceção será feita no primeiro ano de mandato onde os agentes políticos de que trata esta Lei não farão jus à revisão geral 
que exceda a perda de 1º de janeiro até a data da concessão.

Art. 8º É condição de legalidade para o pagamento do subsídio dos Vereadores a observância dos limites impostos pela Constituição Federal 
e pela Lei Complementar nº 101.
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§ 1º A ultrapassagem dos limites anuais impedirá o pagamento dos próximos subsídios, ou ainda, importarão na devolução dos subsídios 
pagos indevidamente, corrigidos com os mesmos acréscimos a que se refere a cobrança dos tributos municipais em atraso.

§ 2º É vedada, em exercícios seguintes, a recuperação de valores não pagos em decorrência dos limites constitucionais e legais.

Art. 9º Os subsídios de que trata esta Lei serão pagos na mesma data dos pagamentos feitos aos demais servidores.

Art. 10. Em qualquer hipótese, o subsídio dos Vereadores não poderá ultrapassar o limite de 5% (cinco por cento), da receita efetivamente 
realizada no exercício, nos termos do Art. 90 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores.

Art. 11. As despesas decorrentes da realização desta Lei serão suportadas pelos créditos orçamentários e respectivas dotações consignadas 
na lei orçamentária anual.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos reais e legais a partir de 1º de janeiro de 2021.

Maravilha – SC, 17 de junho de 2020.

ROSIMAR MALDANER
Prefeita Municipal

CLEITON BORGARO
Secr. Planej. Adm. e Fazenda

Registrado e publicado na data supra.

PROCESSO LICITATÓRIO N. 096/2020
Publicação Nº 2526220

ESTADO DE SANTA CATARINA – MUNICÍPIO DE MARAVILHA
Processo Licitatório n. 096/2020 – Modalidade Dispensa por Inexigibilidade n. 035/2020
Chamada Pública n. 005/2019
Contrato Administrativo n. 079/2020
Contratadas: Ceadi – Centro Avançado de Diagnóstico por Imagem S/S LTDA.
A Senhora Secretária de Saúde e Saneamento de Maravilha - SC, MIRIANE SARTORI, juntamente com a Comissão Municipal de Licitações, 
torna público para conhecimento dos interessados, que realizou Processo Licitatório na Modalidade de Dispensa por Inexigibilidade, para a 
prestação de serviço médicos para exames de ultrassonografia para atender a demanda do Município de Maravilha - SC. Qualquer informa-
ção poderá ser obtida no setor de compras e licitações no horário de expediente, das 7h e 30 min às 11h e 30 min e das 13h às 17 horas. 
Maravilha - SC, 17 de junho de 2020. MIRIANE SARTORI – Secretária Municipal de Saúde e Saneamento.

RETIFICAÇÃO N.002/2020 CHAMADA PÚBLICA N.005/2019
Publicação Nº 2526084

ESTADO DE SANTA CATARINA – MUNICÍPIO DE MARAVILHA
Chamada Pública n. 005/2019
RETIFICAÇÃO N. 002/2020
A Senhora Secretária de Saúde e Saneamento de Maravilha - SC, MIRIANE SARTORI, juntamente com a Comissão de Licitações, torna 
público para conhecimento dos interessados, a retificação n. 002/2020 ao Edital de Chamada Pública n. 005/2019, a qual passa a incluir 
ao Anexo I do Objeto, os itens 3.14, 3.15, 3.16 e 13.4. O processo é regido pela Lei n. 8.666/93, e em especial o contido no Edital, e que 
estará recebendo os envelopes contendo a documentação, devendo estes ser entregues na Secretaria de Saúde e Saneamento do Município 
de Maravilha, SC, com vigência até 31/12/2020. Qualquer informação bem como a retirada do Edital poderá ser obtida no departamento 
de compras e licitações no horário de expediente, das 7:30h às 11:30 horas e das 13h às 17 horas. Maravilha - SC, 17 de junho de 2020. 
MIRIANE SARTORI – Secretária de Saúde e Saneamento.
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Massaranduba

Prefeitura

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 25.2020 (PMM) - MOBILIÁRIO PARA O ESPAÇO MAKER E ROBÓTICA
Publicação Nº 2526990

 

 
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 86/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2020 
Rua 11 de Novembro, 2.765 – Centro – Massaranduba – SC – CEP: 89108-000 - Fone: (47) 3379-4600 

CNPJ: 83.102.483/0001-62 

1 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2020 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 86/2020 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2020 
 

VALIDADE: 15/06/2020 A 15/06/2021 
 
Ao décimo quinto dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte, a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MASSARANDUBA, Estado de Santa Catarina, situada na Rua 11 de Novembro, número 2.765, 
bairro Centro, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 83.102.483/0001-62, neste 
ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. ARMINDO SESAR TASSI, inscrito no CPF sob o nº 
664.790.539-15, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, bem como do 
Decreto Municipal 3.749/18 e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das 
propostas comerciais apresentadas no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 86/2020 - PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 86/2020, através do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS homologado pelo 
Prefeito supracitado, resolve registrar os preços oferecidos referentes ao Processo supramencionado, 
tendo sido os preços oferecidos pela(s) licitante(s) cuja(s) proposta(s) comercial(is) foi(ram) 
classificada(s): 
 

LICITANTE(S) PRESENTE(S) CNPJ/CPF 
SUPRIMOVEIS LTDA, NESTE ATO REPRESENTADO POR 

ANDERSON SANTOS FARIA 
 

04.563.256/0001-68 

EKOMOB COMÉRCIO LTDA - EPP, NESTE ATO 
REPRESENTADO POR EDNELSON BOOZ 

 

15.825.521/0001-55 

RICHESSE MÓVEIS EIRELI EPP, NESTE ATO 
REPRESENTADO POR JONAS TODT 

 

20.265.303/0001-43 

ANDREI KOSLOPP 07030604903, NESTE ATO 
REPRESENTADO POR ANDREI KOSLOPP 

 

35.084.984/0001-10 

OPEN OFFICE MOBILIÁRIO CORPORATIVO EIRELI, 
NESTE ATO REPRESENTADO POR JOSNEI RODRIGUES 

 

31.086.356/0001-13 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1. Constitui objeto desta ata de registro de preços a AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O 
ESPAÇO MAKER E ROBÓTICA, de acordo com as especificações e quantitativos abaixo: 
 

FORNECEDOR: 313262 - OPEN OFFICE MOBILIÁRIO CORPORATIVO EIRELI 
 

ITEM PRODUTO UNID MARCA QTDE R$ UNIT. R$ TOTAL 
12 PUFF TRIANGULAR COM ESTRUTURA 

INTERNA EM MADEIRA, ESTOFAMENTO EM 
CORANO E ESPUMA DENSA NO ASSENTO. 
CINCO PÉS EM RODÍZIO DE GEL Ø35MM, 

SENDO QUE 2 TEM TRAVAS, COM COSTURA 
REFORÇADAS. MEDIDAS APRESENTADAS 

LARGURA DE 45 CM DE DIÂMETRO E DUAS 
LATERAIS COM 100 CM FORMANDO UM 

TRIÂNGULO ISÓSCELES, ALTURA 46 CM (JÁ 
COM OS RODÍZIOS). QUE DEVEM DEVEM SE 

UNID JMA 2 390,0000 780,0000 

PUBLICADO EM: 
 

________/________/____________ 
 
LOCAL: _____________________ 
 
ASS: 
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ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA 
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Rua 11 de Novembro, 2.765 – Centro – Massaranduba – SC – CEP: 89108-000 - Fone: (47) 3379-4600 

CNPJ: 83.102.483/0001-62 
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APRESENTAR NAS CORES, ROXO, VERDE 
LIMÃO E AZUL ROYAL, DE ACORDO COM O 

PROJETO. 
TOTAL DO FORNECEDOR: R$ 780,00 

 

FORNECEDOR: 302945 - ANDREI KOSLOPP 07030604903 
 

ITEM PRODUTO UNID MARCA QTDE R$ UNIT. R$ TOTAL 
8 PUFF QUADRADO COM ESTRUTURA INTERNA 

EM MADEIRA, ESTOFAMENTO EM CORANO E 
ESPUMA DENSA NO ASSENTO. QUATRO PÉS 
EM RODÍZIO DE GEL Ø35MM, SENDO QUE 2 

TEM TRAVAS, COM CUSTURA REFORÇADAS. 
MEDIDAS APRESENTADAS LARGURA DE 

45CM, PROFUNDIDADE 45CM, ALTURA 46 CM 
(JÁ COM OS RODÍZIOS) QUE DEVEM DEVEM 
SE APRESENTAR NAS CORES, ROXO, VERDE 
LIMÃO E AZUL ROYAL, DE ACORDO COM O 

PROJETO. 

UNID MÓVEIS CLASSE A 14 165,0000 2.310,0000 

9 PUFF ARCO COM ESTRUTURA INTERNA EM 
MADEIRA, ESTOFAMENTO EM CORANO E 

ESPUMA DENSA NO ASSENTO. QUATRO PÉS 
EM RODÍZIO DE GEL Ø35MM, SENDO QUE 2 
TEM TRAVAS, MEDINDO LARGURA MAIOR 

79CM, LARGURA MENOR 39CM, 
PROFUNDIDADE 40CM, ALTURA 46CM (COM 

RODÍZIO). QUE DEVEM DEVEM SE 
APRESENTAR NAS CORES, ROXO, VERDE 

LIMÃO E AZUL ROYAL, DE ACORDO COM O 
PROJETO. 

UNID MÓVEIS CLASSE A 3 250,0000 750,0000 

10 PUFF REDONDO COM ESTRUTURA INTERNA 
EM MADEIRA, ESTOFAMENTO EM CORANO E 
ESPUMA DENSA NO ASSENTO. QUATRO PÉS 
EM RODÍZIO DE GEL Ø35MM, SENDO QUE 2 

TEM TRAVAS, COM CUSTURA REFORÇADAS. 
MEDIDAS APRESENTADAS LARGURA DE 

45CM DE DIAMETRO, ALTURA 46 CM (JÁ COM 
OS RODÍZIOS). QUE DEVEM DEVEM SE 

APRESENTAR NAS CORES, ROXO, VERDE 
LIMÃO E AZUL ROYAL, DE ACORDO COM O 

PROJETO. 

UNID MÓVEIS CLASSE A 2 180,0000 360,0000 

11 PUFF HEXAGONAL COM ESTRUTURA 
INTERNA EM MADEIRA, ESTOFAMENTO EM 
CORANO E ESPUMA DENSA NO ASSENTO. 
QUATRO PÉS EM RODÍZIO DE GEL Ø35MM, 

SENDO QUE 2 TEM TRAVAS, COM COSTURA 
REFORÇADAS. MEDIDAS APRESENTADAS 

LARGURA DE 45 CM DE DIÂMETRO, ALTURA 
46 CM (JÁ COM OS RODÍZIOS). QUE DEVEM 

DEVEM SE APRESENTAR NAS CORES, ROXO, 
VERDE LIMÃO E AZUL ROYAL, DE ACORDO 

COM O PROJETO. 

UNID MÓVEIS CLASSE A 2 175,0000 350,0000 

14 BANCO BOOTH: ESTRUTURA INTERNA DE 
MADEIRA REFORÇADA MEDINDO 

1350X700X1100MM (LXPXA). ESTOFAMENTO 
EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, ASSENTO 

E BASE REVESTIDO EM TECIDO TIPO 
JACQUARD COR CINZA LISO, COM RODÍZIOS 

INTERNO, FINALIZANDO DO CHÃO AO 
ASSENTO COM 450MM. 

UNID MÓVEIS CLASSE A 2 750,0000 1.500,0000 

15 GRAMA SINTÉTICA: UTILIZADO COM 
PRODUTO LAVÁVEL E 100% POLIENTER COM 
ALTURA DE 18MM +OU - 10% DE DIFERENÇA 
NA ESTRUTURA, LARGURA TOTAL DA PEÇA 

METRO MÓVEIS CLASSE A 30 120,0000 3.600,0000 
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DE 2000MM COMPRIMENTO LINEAR DEVE 
TOMAR A NECESSIDADE DE CADA 

AMBIENTE. 
16 ALMOFADAO TIPO GOTA - DESCRITIVO: 

ALMOFADÃO EM CORANO COM COSTURA 
RESISTENTE MEDINDO DE ALTURA MÉDIA 

ACABADO 90 CM, EM SUA LARGURA DE UM 
PONTO A OUTRO CERCA DE 75 CM E NO 

DIÂMETRO TOTAL 2,50, COM ACABAMENTO 
EM VELCRO E ZÍPER PARA VEDAÇÃO E 

PREENCHIMENTO DE PÉROLAS DE ISOPOR 
(POLIESTIRENO EXPANDIDO) + ESPUMA. QUE 

DEVEM SE APRESENTAR NAS CORES, 
VERMELHO, VERDE LIMÃO E AZUL ROYAL, 

DE ACORDO COM O PROJETO. 

UNID MÓVEIS CLASSE A 3 180,0000 540,0000 

TOTAL DO FORNECEDOR: R$ 9.410,00 
 

FORNECEDOR: 125253 - SUPRIMOVEIS LTDA 
 

ITEM PRODUTO UNID MARCA QTDE R$ UNIT. R$ TOTAL 
2 BANCO DE IRON- ESTRUTURA DE AÇO 

CARBONO EM CHAPAS DOBRADA DE 2MM, 
PÉS EM TUBOS DE SEÇÃO REDONDA DE 1" 
COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, 

PINTURA: ELETROSTÁTICA HÍBRIDO 
EPÓXI/POLIÉSTER A PÓ COM 

POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA, POSSUI 
AGENTE ANTIMICROBIAL E ISENTO DE 

METAIS PESADOS, COM PELÍCULA MÍNIMA 
DE 60 MÍCRONS EM VERNIZ MARÍTIMO, COR: 
NATURAL AÇO. DIMENSÕES 300X300X450CM 

(LXPXA) 

UNID SUPRIMOVEIS 38 237,0000 9.006,0000 

5 MESA FLEX TRIANGULAR - MESA 
TRAPEZOIDAL ARTICULÁVEL - PÉS EM TUBO 

DE AÇO CARBONO COM SEÇÃO REDONDA 
DIÂMETRO 1" COM ESPESSURA DE 1,20MM, 

SUPORTE DE FIXAÇÃO DO TAMPO EM CHAPA 
DE AÇO CARBONO COM ESPESSURA DE 

1,20MM, PÉ DIANTEIRO COM SISTEMA DE 
RODAGEM DUPLA DE 3" REVESTIDA DE 

BORRACHA E NÚCLEO DE POLIPROPILENO E 
PISTA DE RODAGEM DE 1.1/4", PÉS 

TRASEIROS AJUSTÁVEIS EM ALTURA DE ATÉ 
25MM. TRATAMENTO: ANTIFERRUGINOSO. 

PINTURA: ELETROSTÁTICA HÍBRIDO 
EPÓXI/POLIÉSTER A PÓ COM 

POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA, POSSUI 
AGENTE ANTIMICROBIAL E ISENTO DE 

METAIS PESADOS, COM PELÍCULA MÍNIMA 
DE 60 MÍCRONS COR CINZA. CONSTRUÇÃO: 
TODOS OS CANTOS ARREDONDADOS SEM 

REBARBAS OU PARTES CORTANTES. TAMPO 
EM CHAPA DE MDP (RESISTENTE A 

UMIDADE) DE 18MM DE ESPESSURA COM 
ACABAMENTO MELAMÍNICO NA PARTE 
INFERIOR E SUPERIOR. COR: BRANCA, 

PROTEÇÃO DAS BORDAS: FITA DE BORDA EM 
PVC MACIÇO COM 3MM DE ESPESSURA. 

DIMENSÕES TRAPEZOIDAL: 
710>180X500X740MM (LXPXA) 

UNID SUPRIMOVEIS 12 460,0000 5.520,0000 

13 CADEIRA SUMMER EMPILHÁVEL, LAVÁVEL E 
INJETADA EM PEÇA ÚNICA, COMPOSTA DE 

CERCA DE 5500 GRAMAS MATERIAL 
POLIPROPILENO VIRGEM RESISTENTE A 

UNID SUPRIMOVEIS 24 245,0000 5.880,0000 
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ALTO IMPACTO SUPORTANDO ATÉ DE 300 KL. 
MATERIAL LIVRE DE MATERIAL TOXICO. 
DIMENSÕES: ASSENTO: LARGURA 450MM, 

PROFUNDIDADE 420 MM. ENCOSTO: 
LARGURA 420 MM, ALTURA 410 MM. 

ESPESSURA MÍNIMA DE 4MM. ERGONOMIA: 
CORPO COM SUPERFÍCIE DE CONTATO 

ERGONÔMICA. ASSENTO COM CURVATURA 
FRONTAL DIMINUINDO A PRESSÃO NAS 

PERNAS. ACABAMENTO: CANTOS 
ARREDONDADOS SEM REBARBAS. 

SUPERFÍCIE DE CONTATO COM 
ACABAMENTO TEXTURIZADO EVITANDO 

DESLIZAMENTO. ALTURA DO ASSENTO AO 
SOLO: 460MM. CORES DISPONÍVEIS, 

VERMELHO, AMARELO, AZUL, VERDE 
PISTACHE, VERDE PRIMAVERA, LARANJA. 

19 UM CONJUNTO DE BANCADA PARA 
MARCENARIA DO ESPAÇO MAKER EM 
FORMATO DE L: ESTRUTURA EM PINUS 
MACIÇO. LATERAIS, FUNDO, RODAPÉ, 

PRATELEIRAS E TAMPÃO EM MDF CRU, COM 
PINTURA EM TODO MÓVEL EM VERNIZ 

TRANSPARENTE.  PARA UMA DAS PARTES DA 
PARTE L AS PORTAS DEVERÃO SER EM MDF 

TX BRANCO, COM 4 PORTAS DE ABRIR, 16 
GAVETAS E 4 ESPAÇOS ABERTOS EM 

FORMATO DE ESCANINHO, COM 
DOBRADIÇAS, RODAPÉ DE 10CM E 

PRATELEIRAS DE 25MM DE ESPESSURA. 8 
DOBRADIÇAS COM AMORTECIMENTO, 20 
PUXADORES DE ALUMÍNIO, 16 PARES DE 

CORREDIÇAS TELESCÓPICAS.  DIMENSÕES: 
600 CM DE COMPRIMENTO, 60 CM DE FUNDO 
E 70 CM DE ALTURA MAIS 10 CM DE RODAPÉ. 
O FUNDO DO MÓVEL DEVERÁ SER DE 6MM. 

-A OUTRA PARTE NÃO TERÁ PORTAS, TERÁ 8 
ESCANINHOS EM MDF CRU, COM 

REVESTIMENTO DE VERNIZ TRANSPARENTE, 
COM PRATELEIRAS DE 25MM. DIMENSÕES: 
3,20 METROS DE COMPRIMENTO, 70 CM DE 

ALTURA MAIS 10 CM DE RODAPÉ, 
TOTALIZANDO 80 E 60 CM DE 

PROFUNDIDADE. O FUNDO DO MÓVEL 
DEVERÁ SER DE 6MM 

- 1 (UM) PAINEL PARA FERRAMENTAS EM 
EUCATEX PERFURADO, COM AS DIMENSÕES 
E OS CONTORNOS EM MDF DE 18MM NA COR 

VERDE. DIMENSÕES DE 3 METROS DE 
COMPRIMENTO E 1 METRO  LARGURA, COM 

UMA PROFUNDIDADE DE 15 CM NOS 
CONTORNOS.  

- 10 (DEZ)PRATELEIRAS EM PINUS MACIÇO 
NA ESPESSURA DE 25MM TENDO 1 METRO DE 
COMPRIMENTO E 25 CM DE LARGURA, COM 
SUPORTES E MATERIAIS INCLUÍDOS PARA 

FIXAÇÃO NA PAREDE. 

UNID SUPRIMOVEIS 1 5.290,0000 5.290,0000 

TOTAL DO FORNECEDOR: R$ 25.696,00 
 

FORNECEDOR: 255726 - RICHESSE MÓVEIS EIRELI EPP 
 

ITEM PRODUTO UNID MARCA QTDE R$ UNIT. R$ TOTAL 
1 MESA MAKER IRON - PÉS EM ESTRUTURA DE 

AÇO CARBONO, ESTRUTURAS DE BASE COM 
UNID MICANTO 6 1.950,0000 11.700,0000 
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LONGARINAS LONGITUDINAIS PARA 
SUPORTE E FIXAÇÃO DO TAMPO, TUBOS DE 
SEÇÃO RETANGULAR DE 50X30MM, BORDAS 

ESTRUTURAL EM AÇO CARBONO SEÇÃO 
QUADRADA 20X20MM, LATERAIS 

PERFURADAS EM CHAPA DE AÇO CARBONO 
DE 1,2MM, COM TRATAMENTO 
ANTIFERRUGINOSO. PINTURA: 

ELETROSTÁTICA HÍBRIDO EPÓXI/POLIÉSTER 
A PÓ COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA, 

POSSUI AGENTE ANTIMICROBIAL E ISENTO 
DE METAIS PESADOS, COM PELÍCULA 
MÍNIMA DE 60 MÍCRONS COR VERNIZ 

MARÍTIMO ACABAMENTO EM AÇO 
NATURAL. CONSTRUÇÃO: EXÍMIO 

ACABAMENTO SEM REBARBAS OU PARTES 
CORTANTES. TAMPO EM MADEIRA. O.S.B DE 

20MM COM FITA DE BORDA 
EMBORRACHADA, 

DIMENSÕES1800X800X740MM 
3 DIVISÓRIA LOUSA - ESTRUTURA EM TUBOS 

AÇO CARBONO SEÇÃO QUADRADA 25X25MM, 
CHAPA DE AÇO DE CARBONO DE 0,9MM, COM 
TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. PINTURA: 
ELETROSTÁTICA HÍBRIDO EPÓXI/POLIÉSTER 

A PÓ COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA, 
POSSUI AGENTE ANTIMICROBIAL E ISENTO 

DE METAIS PESADOS, COM PELÍCULA 
MÍNIMA DE 60 MÍCRONS. COR BRANCA. 

RODAS: ROLDANA INJETADA EM 
POLIPROPILENO, (ISENTO DE DEMARCAÇÕES 

SOBRE O PISO). CARCAÇA EM 
POLIPROPILENO INJETADO, TRAVA 

INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO. 
DIÂMETRO DO RODÍZIO EM 3"", ÁREA DE 

PISTA DE 2,5"". CONSTRUÇÃO: EXÍMIO 
ACABAMENTO SEM REBARBAS OU PARTES 

CORTANTES. 
DIMENSÕES 1210X25X1610MM (LXPXA). 
REVESTIMENTO COM PELICULA PARA 
ESCRITA EM AMBOS OS LADOS, FILME 

ADESIVO A BASE DE POLIESTER, SUPERFÍCIE 
BRANCA DE ALTO BRILHO, ESPESSURA DE 

0,7MM. 

UNID MICANTO 3 1.156,0000 3.468,0000 

20 MESA EM MDF BRANCO TX, ESPESSURA DO 
MDF 25MM, COM 2,37 METROS DE 

COMPRIMENTO E 1,14 METROS DE LARGURA, 
COM BORDAS LATERAIS DE 20CM DE 

ALTURA E ESPESSURA DE 50MM, NA COR 
AZUL, COM ACABAMENTOS INCLUÍDOS.  A 

MESA DEVERÁ TER UMA ALTURA DE 75 CM. 
OS PÉS DE SUSTENTAÇÃO DA MESA 
DEVERÃO SER DE EUCALIPTO SECO, 

TRATADO. CADA PÉ DEVERÁ TER RODAS 
COM SISTEMA DE TRAVA PARA MELHOR 

DESLOCAR A MESA) 

UNID MICANTO 1 940,0000 940,0000 

TOTAL DO FORNECEDOR: R$ 16.108,00 
 

FORNECEDOR: 205109 - EKOMOB COMÉRCIO LTDA - EPP 
 

ITEM PRODUTO UNID MARCA QTDE R$ UNIT. R$ TOTAL 
4 MESA FLEX RETANGULAR - PÉS EM 

ESTRUTURA EM AÇO CARBONO SEÇÃO 
RETANGULAR 70X30MM, TRAVESSA EM 

UNID EKOMOB 2 1.385,0000 2.770,0000 
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TUBO DE AÇO CARBONO 30X40MM COM 
ESPESSURA DE 1,2MM NA BASE 

HORIZONTAL. PERFIL DE ENCAIXE DAS 
TRAVESSAS PARA MONTAGEM DA 

ESTRUTURA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO 
CARBONO DOBRADA COM ESPESSURA DE 

1,2MM COMTRATAMENTO 
ANTIFERRUGINOSO. PINTURA: 

ELETROSTÁTICA HÍBRIDO EPÓXI/POLIÉSTER 
A PÓ COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA, 

POSSUI AGENTE ANTIMICROBIAL E ISENTO 
DE METAIS PESADOS, COM PELÍCULA 

MÍNIMA DE 60 MÍCRONS COR CINZA. RODAS: 
ROLDANA INJETADA EM POLIPROPILENO, 

(ISENTO DE DEMARCAÇÕES SOBRE O PISO). 
CARCAÇA EM POLIPROPILENO INJETADO, 

TRAVA INJETADA EM POLIPROPILENO 
COPOLÍMERO. DIÂMETRO DO RODÍZIO EM 

3"", ÁREA DE PISTA DE 2,5"". CONSTRUÇÃO: 
EXÍMIO ACABAMENTO SEM REBARBAS OU 
PARTES CORTANTES. TAMPO EM CHAPA DE 
MDP (RESISTENTE A UMIDADE) DE 25MM DE 

ESPESSURA COM ACABAMENTO 
MELAMÍNICO NA PARTE INFERIOR E 

SUPERIOR. COR: BRANCA, PROTEÇÃO DAS 
BORDAS: FITA DE BORDA EM PVC MACIÇO 

COM 3MM DE ESPESSURA. DIMENSÕES: 
1800X800X740MM (LXPXA) 

6 MESA CONVIVÊNCIA: ESTRUTURA EM AÇO 
CARBONO TRIANGULAR MEDINDO 165MM 

CADA FACE, BASE REDONDO EM 500MM DE 
DIÂMETRO, PONTO DE FIXAÇÃO DO TAMPO 
EM 300MM DE DIÂMETRO PERFURADO PARA 

FIXAÇÃO EM DEZ PONTOS. 
PRE-TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, 

PINTURA ELETROSTÁTICA HÍBRIDO EPÓXI, 
POLIÉSTER A PÓ COM POLIMERIZAÇÃO EM 

ESTUFA, POSSUI AGENTE ANTI MICROBIAL E 
ISENTO DE METAIS PESADOS, COM PELÍCULA 

MÍNIMA DE 60 MÍCRONS EM COR CINZA. 
TAMPO REDONDO EM MDP, DIMENSÕES DE 

1100MM DE DIÂMETRO, 25MM ESPESSURA NA 
COR BRANCA TX. 

UNID EKOMOB 2 1.030,0000 2.060,0000 

7 MESA NOTE - ESTRUTURA EM AÇO CARBONO 
BASE EM FORMATO TRIANGULO 

TRAPEZOIDA MEDINDO BASE DE 330 X 500 
MM, CHAPA DE ACO CARBONO 8 MM. DA 
BASE SAI UM CORPO CENTRAL EM AÇO 
CARBONO SESSÃO REDONDA MEDINDO 

50MM DE DIÂMETRO , TAMPO EM CHAPA DE 
AÇO CARBONO 1,6 MM FORMATO 

TRAPEZOIDAL MEDIDAS 330 X 500 MM COM 
LATERAIS DE 380 MM ALTURA TOTAL 

ACABADA DE 70 CM . PRÉ-TRATAMENTO 
ANTI-FERRUGINOSO, PINTURA 

ELETROSTÁTICA HÍBRIDO EPÓXI, POLIÉSTER 
A PÓ COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA, 

POSSUI AGENTE ANTI MICROBIAL E ISENTO 
DE METAIS PESADOS, COM PELÍCULA 

MÍNIMA DE 60 MÍCRONS EM COR BRANCA. 

UNID EKOMOB 1 640,0000 640,0000 

17 MESA PULPIT PROFESSOR - MOBILIÁRIO 
EDUCACIONAL DO TIPO MESA PROFESSOR 
TNC - MESA PULPIT PARA PROFESSOR COM 

UNID EKOMOB 1 2.155,0000 2.155,0000 
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TAMPO EM MDF FIXADO POR SUPORTE 
SOBRE PÉ ESTRUTURAL DE AÇO CARBONO 

LONGITUDINAIS PARA SUPORTE E FIXAÇÃO 
DO TAMPO TUBO EM SEÇÃO REDONDA, COM 

PISTÃO INTERNO ACIONADO POR 
ALAVANCA DE REGULAGEM DE ALTURA. 

ESTRUTURA COM PINTURA: ELETROSTÁTICA 
HÍBRIDO EPÓXI/POLIÉSTER A PÓ COM 
POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA, POSSUI 

AGENTE ANTIMICROBIAL E ISENTO DE 
METAIS PESADOS, COM PELÍCULA MÍNIMA 

DE 60 MÍCRONS COR CINZA, COM PÉ 
ESTRELA EM POLIPROPILENO REFORÇADO E 

RODAS: ROLDANA INJETADA EM 
POLIPROPILENO, (ISENTO DE DEMARCAÇÕES 

SOBRE O PISO). TAMPO: MDF COR BRANCO 
COM DIÂMETRO 60CM, ESPESSURA 0,025CM. 

ALTURA ALCANÇADA ENTRE 74 CM A 108 
CM. 

21 ARQUIBANCADA MODULAR EM MDF - 
MATERIAL EM MDF BRANCO DE 18MM DE 

ESPESSURA, DIMENSÕES DE 
900X1000X800MM (LXPXA). PRODUZIDO EM 
MÓDULOS, COM DOIS ANDARES E ALTURA 

DE 450MM POR CADA ASSENTO, SUAS 
ESTRUTURAS FEITAS EM QUADRANTES. 

ESTOFAMENTO DE COURINO COM COSTURAS 
REFORÇADAS NA COR AZUL ROYAL E 

COMPOSTO POR 6 (SEIS) RODÍZIOS, SENDO 4 
(QUATRO) TRAVANTES. PARTES VAZADAS 

PARA USO DE CAIXAS DE MATERIAIS 
EDUCACIONAIS E OU LIVROS. 

UNID EKOMOB 4 490,0000 1.960,0000 

TOTAL DO FORNECEDOR: R$ 9.585,00 
 

TOTAL GERAL DOS ITENS: R$ 61.579,00 
 

 

 
1.2. O valor estimado para a aquisição/execução do objeto é de: R$ 61.579,00 (SESSENTA E UM 
MIL QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS). 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS E UTILIZAÇÃO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 
2.1. Esta ata de registro de preços terá validade de 12 (doze) meses contados a partir da data de sua 
assinatura, não podendo ser prorrogada. 
 
2.2. Durante a validade desta ata de registro de preços, a Prefeitura de Massaranduba (SC) não será 
obrigada a adquirir/contratar o objeto exclusivamente pelo sistema de registro de preços, podendo 
fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de 
qualquer espécie à(s) licitante(s) vencedora(s), ou, cancelar a ata, na ocorrência de alguma hipótese 
legalmente prevista para tanto, garantindo à(s) vencedor(as), neste caso, o contraditório e a ampla 
defesa.  
 
2.3. Fica ressalvada à Prefeitura de Massaranduba (SC) a não utilização da quantidade total do objeto 
desta ata de registro de preços. 
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2.4. O fornecimento/execução do objeto desta ata de registro de preços será autorizado pela Prefeitura 
de Massaranduba (SC), órgão gerenciador da mesma bem como responsável pela unidade financeira 
competente. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES E PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO 
3.1. O objeto deste procedimento licitatório deverá ser entregue/executado em, no máximo, 60 
(sessenta) dias consecutivos após a solicitação/emissão de ordem de compra, no Laboratório de 
Educação Matemática Isaac Newton – LEMIN, situado na Rua da Integração, número 386, bairro 
Centro, Município de Massaranduba, Estado de Santa Catarina. 
 
3.1.1. As entregas/execuções serão parceladas, conforme necessidade. 
 
3.2. A nota fiscal deverá ser emitida de acordo com a ordem de compra/serviço e enviada 
eletronicamente para o seguinte e-mail: contabilidade@massaranduba.sc.gov.br. 
 
3.2.1. A nota fiscal deverá ser elaborada com detalhes minuciosos acerca do objeto 
entregue/executado, conforme descritivo do edital ou descritivo resumido, a fim de melhorar o 
cadastramento no sistema de patrimônio e almoxarifado, conforme o caso. 
 
3.3. A não entrega/execução do objeto acarretará em notificação e nas penalidades previstas nesta ata 
de registro de preços.  
 
3.4. O objeto somente será considerado aceito após analisado e aprovado por servidor responsável 
pelo recebimento e conferência do mesmo. 
 
3.5. Caso o objeto não atenda às especificações desta ata de registro de preços, a Prefeitura de 
Massaranduba (SC) expedirá ofício à licitante vencedora, comunicando e justificando as razões da 
recusa e ainda notificando-a a sanar o problema no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, 
independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 
 
3.5.1. Decorrido o prazo estipulado na notificação, sem que tenha sido sanado o problema, a Prefeitura 
de Massaranduba (SC) dará ciência à Assessoria Jurídica Municipal, a fim de que se proceda a 
aplicação das penalidades previstas no edital e as constantes na Lei Federal 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO E REAJUSTE 
4.1. O pagamento será efetuado da seguinte forma:  
 
a) Nota fiscal emitida na 1ª (primeira) quinzena do mês em vigor será paga no dia 10 (dez) do mês 
subsequente;  
 
b) Nota fiscal emitida na 2ª (segunda) quinzena do mês em vigor será paga no dia 25 (vinte e cinco) 
do mês subsequente.  
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4.2. Em caso de devolução de documentação fiscal para correção, o prazo para pagamento fluirá a 
partir de sua reapresentação. 
 
4.3. Caso seja constatada qualquer irregularidade por parte da licitante, o pagamento poderá ser retido 
pela Prefeitura de Massaranduba (SC) até a normalização da mesma, sem que isso acarrete ônus 
adicionais à Prefeitura supracitada. 
 
4.4. O objeto licitado poderá sofrer reajuste após 90 (noventa) dias contados da homologação, desde 
que atendidos as prerrogativas da Lei e mediante efetiva comprovação do aumento por parte da 
licitante e aprovação da Administração Municipal, devendo ser utilizado o mesmo percentual. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 
5.1. Responder por todos os ônus decorrentes da legislação do trabalho, previdência social, de acordo 
com a legislação vigente, com referência a todo o pessoal empregado, não havendo nenhuma relação 
entre seu pessoal e a Prefeitura de Massaranduba (SC). 
 
5.2. Responsabilizar-se civil e penalmente pelos danos causados diretamente a Prefeitura de 
Massaranduba (SC) ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo, não obstante a fiscalização da 
referida Prefeitura em seu acompanhamento.  
 
5.3. Comunicar a Prefeitura de Massaranduba (SC), por escrito, qualquer anormalidade de caráter 
urgente, e prestar os esclarecimentos julgados necessários. 
 
5.4. Repor, por substituição ou ressarcimento pecuniário, qualquer bem danificado, furtado ou 
desaparecido, em decorrência de ação, omissão ou negligência de seus empregados. 
 
5.5. Aceitar acréscimos ou supressões que a Prefeitura de Massaranduba (SC) solicitar, até o limite 
permitido pelo § 1º do art. 65 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. 
 
5.6. Manter vigente durante a validade da ata de registro de preços os documentos que comprovem a 
regularidade fiscal, sob pena de retenção dos pagamentos até a regulamentação. 
 
5.7. Entregar/executar o objeto desta licitação em, no máximo, 60 (sessenta) dias consecutivos após a 
solicitação/emissão de ordem de compra, no Laboratório de Educação Matemática Isaac Newton – 
LEMIN, situado na Rua da Integração, número 386, bairro Centro, Município de Massaranduba, 
Estado de Santa Catarina. 
 
5.8. Será recusado o objeto que seja imprestável, defeituoso, ou que não atenda as especificações 
constantes no edital e/ou que não esteja adequado para o uso. 
 
5.8.1. Caso o objeto seja recusado conforme item acima, a licitante deverá reparar, corrigir, remover 
ou substituir às suas expensas, no todo ou em parte, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, 
sem que isso acarrete ônus à Prefeitura de Massaranduba (SC). 
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5.9. Aceitar as condições de pagamento previstas neste edital, sendo que o valor constante na ata de 
registro de preços será a única remuneração devida à licitante vencedora. 
 
5.10. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, sem prévia e expressa 
autorização da Prefeitura de Massaranduba (SC). 
 
5.11. Submeter-se à fiscalização por parte da Prefeitura de Massaranduba (SC). 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA DE 
MASSARANDUBA (SC) 
6.1. Reservar-se do direito de rejeitar as propostas comerciais que julgar contrárias aos seus interesses, 
anular ou revogar, no todo ou em parte, esta licitação.   
 
6.2. Efetuar os pagamentos de acordo com as condições previstas nesta ata de registro de preços. 
 
6.3. Proporcionar à licitante vencedora as facilidades necessárias a fim de que estas possam 
desempenhar normalmente seu serviço. 
 
6.4. Prestar aos funcionários da licitante vencedora todas as informações e esclarecimentos 
necessários que eventualmente venham a ser solicitados. 
 
6.5. Aplicar à licitante vencedora as sanções regulamentares previstas nesta ata de registro de preços 
ou nas Leis cabíveis, quando for o caso. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES 
7.1. A licitante vencedora estará sujeita por falhas, irregularidades ou pelo não cumprimento dos 
prazos e demais condições/obrigações estipuladas, às seguintes penalidades, isoladas ou 
cumulativamente: 
 
a) Advertência por escrito;  
 
b) Multa de mora no valor de 01% (um por cento) do valor da ata de registro de preços por dia de 
atraso na prestação do serviço e/ou por atraso na adequação do serviço fornecido, limitado a 20% 
(vinte por cento); 
 
c) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da ata de registro de preços, devidamente atualizado, 
pelo não cumprimento de quaisquer cláusulas deste edital e seus anexos, quando a licitante não assinar 
o contrato/ata de registro de preços, ou pela desistência imotivada da manutenção de sua proposta 
comercial; 
 
d) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado quando: 
 
d.1) Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte; 
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d.2) Desatender às determinações da fiscalização;  
 
e) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado da licitação quando a licitante apresentar 
declaração falsa; 
 
f) Suspensão do direito de licitar com a Administração Municipal, pelo prazo de até 02 (dois) anos, 
observadas as disposições legais; 
 
g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos da punição. 
 
7.1.1. Caso haja inexecução total ou parcial do objeto, a concessão do objeto poderá ser rescindida 
unilateralmente, a qualquer tempo, pelo Município de Massaranduba (SC). 
 
7.2. Considerar-se-á descumprimento parcial do contrato/ata de registro de preços: 
 
a) A entrega/execução do objeto com atraso; 
 
b) A entrega/execução do objeto alheio ao especificado; 
 
c) A entrega/execução do objeto em embalagem violada ou com indícios de má conservação, hipótese 
esta em que o recebimento poderá ser rejeitado; 
 
d) A entrega/execução do objeto de forma parcial à quantidade solicitada. 
 
7.3. Considerar-se-á descumprimento total do contrato/ata de registro de preços: 
 
a) A recusa injustificada em assinar o termo contratual/ata de registro de preços ou receber a 
autorização de fornecimento/execução; 
 
b) A não entrega/execução do objeto. 
 
7.4. Deverão ser observados, na hipótese de aplicação das sanções administrativas, os princípios do 
devido processo legal e ampla defesa, com a expedição de notificação pelo poder público para 
apresentação de defesa no prazo máximo e improrrogável de 05 (cinco) dias.  
 
7.5. As sanções previstas neste edital, a critério da Administração, poderão ser aplicadas 
cumulativamente. 
 
7.6. A mora superior a 20 (vinte) dias será considerada inexecução contratual ensejadora de rescisão 
contratual, a critério da Administração, consoante o art. 77 da Lei Federal 8.666/93. 
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7.7. As multas serão recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação da decisão 
administrativa que as tenham aplicado, podendo ser descontadas dos valores devidos, o que é 
totalmente aceito pela licitante vencedora. 
  
7.8. As importâncias relativas às multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à 
detentora da ata (situação que a licitante vencedora tem plena ciência e aceita para todos os fins), 
podendo, entretanto, conforme o caso, se processar a cobrança judicialmente. 
  
7.9. A falta de pagamento da(s) multa(s) aplicada(s) mediante regular processo administrativo 
acarretará à licitante a suspensão do direito de licitar e/ou contratar com a Administração Pública 
municipal direta e indireta, enquanto perdurar sua inadimplência, independente da instauração de novo 
processo, até o efetivo cumprimento da obrigação. 
  
7.10. As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções cabíveis, sejam estas 
administrativas e/ou penais e/ou civis, previstas na Lei Federal 8.666/93 e demais atinentes à espécie.  
  
7.11. A aplicação das referidas sanções administrativas não obsta as responsabilidades legais da 
licitante por perdas e danos causados à Prefeitura de Massaranduba (SC). 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO 
8.1. Constituem motivo para rescisão do contrato/ata de registro de preços, conforme o caso: 
 
a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
 
b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 
 
c) A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração Municipal a comprovar a impossibilidade 
da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento nos prazos estipulados; 
 
d) O atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 
 
e) A paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à 
Administração Municipal; 
 
f) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou 
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital; 
 
g) O desatendimento das determinações regulares da Autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
 
h) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei 
Federal 8.666/93; 
 
i) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
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j) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 
 
k) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a 
execução do contrato; 
 
l) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas 
pela máxima Autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a contratante e exaradas no 
processo administrativo a que se refere o contrato; 
 
m) A supressão, por parte da Administração Municipal, de obras, serviços ou compras, acarretando 
modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei Federal 
8.666/93;  
 
n) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração Municipal, por prazo superior a 
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou 
guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do 
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas 
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito 
de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a 
situação; 
 
o) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração Municipal 
decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo 
em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao 
contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja 
normalizada a situação; 
 
p) A não liberação, por parte da Administração Municipal, de área, local ou objeto para execução de 
obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais 
especificadas no projeto; 
 
q) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução 
do contrato; 
 
r) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal 8.666/93, sem prejuízo das 
sanções penais cabíveis. 
 
8.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL 
9.1. A licitante vencedora assumirá total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que 
seus empregados venham a causar diretamente ao patrimônio da Prefeitura de Massaranduba (SC) ou 
a terceiros, decorrente de dolo ou culpa, sob quaisquer de suas formas, quando do cumprimento das 
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obrigações. A Prefeitura de Massaranduba (SC) ficará alheia à relação jurídica que se estabelecer 
entre a licitante vencedora e os terceiros eventualmente prejudicados por tais danos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
10.1. Integram esta ata de registro de preços: o edital do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 86/2020 - 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 86/2020 e a(s) proposta(s) comercial(is) da(s) licitante(s) 
classificada(s) no certame. 
 
10.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Guaramirim, Estado de Santa Catarina, para dirimir quaisquer 
questões decorrentes da utilização desta ata. 
 
10.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93 bem como as demais 
normas aplicáveis. 
 
10.4. A execução da presente ata de registro de preços será acompanhada e fiscalizada pelo servidor 
Carlos Alexandre Baruffi, que exercerá rigoroso controle em relação ao presente certame, anotará em 
registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução desta ata determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 
 

Massaranduba (SC), 15 de junho de 2020. 
 
 
 

MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA 
ARMINDO SESAR TASSI 

CONTRATANTE 
 

SUPRIMOVEIS LTDA 
ANDERSON SANTOS FARIA 

CONTRATADA 

 
 
 

EKOMOB COMÉRCIO LTDA - EPP 
EDNELSON BOOZ 

CONTRATADA 
 

RICHESSE MÓVEIS EIRELI EPP 
JONAS TODT 

CONTRATADA 

 
 
 
 

ANDREI KOSLOPP 07030604903 
ANDREI KOSLOPP 

CONTRATADA 
 
 

OPEN OFFICE MOBILIÁRIO 
CORPORATIVO EIRELI 

JOSNEI RODRIGUES 
CONTRATADA 
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CRC 2020 - BALTT EMPREITEIRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA
Publicação Nº 2526294

 

 
MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA 
 

ESTADO DE SANTA CATARINA    

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA 
Rua 11 de Novembro, número 2.765, bairro Centro, Município de Massaranduba, Estado de Santa Catarina  

Fone: (47) 3379-4600 
 

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL 

 

RAZÃO SOCIAL: BALTT EMPREITEIRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA 

CNPJ: 00.145.589/0001-16 – CÓD. FORNECEDOR: 139718 

ENDEREÇO: RUA HENRIQUE TODESCHINI, 300, CENTRO 
 

CEP: 88.380-000 
 

MUNICÍPIO: BALNEÁRIO PIÇARRAS 
 

UF: SC 
 

  

 
RAMO: 

CONSTRUÇÃO CIVIL, SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E 
MINÉRIO, OBRAS DE CONTENÇÃO, MUROS DE ARRIMO E GABIÕES, OBRAS DE 
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, VIAS URBANAS E URBANIZAÇÃO, OBRAS DE 
SANEAMENTO, DRENAGEM PLUVIAL, SERVIÇOS DE DRAGAGEM, FABRICAÇÃO E 
COMÉRCIO CONCRETO ASFÁLTICO, EXTRAÇÃO MINERAL, EXPLORAÇÃO E 
APROVEITAMENTO DE JAZIDAS MINERAIS E DEMOLIÇÃO DE ROCHAS, PRODUÇÃO E 
COMERCIALIZAÇÃO DE PEDRAS BRITA, PRODUÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO, COMO 
PAVERS, MEIO-FIO E AFINS. 

 

 
DOCUMENTOS: 

CERTIDÃO DOCUMENTO EXPEDIÇÃO VALIDADE 

CERTIDAO NEGATIVA DE DÉBITOS 
TRABALHISTAS 11879759/2020 25/05/2020 20/11/2020 

CERTIDAO NEGATIVA ESTADUAL 200140061145206 25/05/2020 24/07/2020 

CERTIDAO NEGATIVA FEDERAL F374.C5EB.16D4.4E7F 26/12/2019 23/06/2020 

CERTIDAO NEGATIVA FGTS 2020031301161726362179 13/03/2020 10/07/2020 

CERTIDAO NEGATIVA MUNICIPAL 11630/2020 25/05/2020 23/08/2020 

FALENCIA E CONCORDATA 7409079 22/05/2020 21/07/2020 
 

 
CERTIFICO que a empresa acima está inscrita no cadastro de fornecedores da PREFEITURA DE 
MASSARANDUBA, em consequência, habilitada a participar de licitações, nos termos das Leis Federais 
8.666/93, 8.883/94 e 10.520/02, ressalvada outras exigências complementares no respectivo edital.  
 
DATA DE EMISSÃO: 16/06/2020 
VALIDADE ATÉ: 31/12/2020 
 
 
 

 
_________________________________ 

JULIANA POLETTO DA SILVA 
Gerência de Licitações e Contratos 

CPF: 043.554.869-74 
 

 

PUBLICADO EM: 
 

________/________/____________ 
 
LOCAL: _____________________ 
 
ASS: 
 
 
 



18/06/2020 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 3174

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 826

DECRETO Nº 4204 DE 16 DE JUNHO DE 2020
Publicação Nº 2526928

DECRETO Nº 4204 DE 16 DE JUNHO DE 2020
Abre crédito adicional suplementar

O PREFEITO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA (SC), no uso das suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Municipal 2060 de 17 de 
dezembro de 2019, DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o crédito adicional suplementar no Orçamento de 2020 (Lei Municipal n° 2060/2019), no valor de R$263.279,50 (Du-
zentos e sessenta e três mil, duzentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos), conforme classificação funcional programática abaixo:

07 – SECRETARIA DE ESTRADAS, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
07.001 – GERÊNCIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
07.001.0015.0451.0103.1020 – Pavimentação, Drenagem e Sinalização Viária
07.001 - 4.4.00 – Investimentos
07.001– 4.4.90 – Aplicações diretas.
07.001 – 01830000 -Oper.Créd.Interna-Outros Programas..R$ 263.279,50

Art. 2º Os recursos para a abertura do crédito adicional suplementar de que trata o artigo 1º são oriundos da operação de crédito junto a 
Caixa Econômica Federal, contrato nº 0501.279-75/2019, destinado à execução de obras/serviços no município de Massaranduba/SC, no 
âmbito do Pró-Transporte, autorizado pela Lei Municipal nº 1948/2018, conforme Artigo 43, § 1º, IV da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Massaranduba, 16 de junho de 2020.

ARMINDO SESAR TASSI
Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra,

VIVIANE HAFEMANN GRABOWSKI
Gerente de Gabinete
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Matos Costa

Prefeitura

EXTRATO CONTRATO Nº 20/2020
Publicação Nº 2527131

MUNICÍPIO DE MATOS COSTA
EXTRATO CONTRATUAL Nº 20/2020
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 - CONTRATO Nº 05/2020
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MATOS COSTA-SC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ N 83.102.566/0001-51.
CONTRATADO: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDARIA DE TANGARÁ, inscrita no CNPJ sob o nº 07.946.451/0001-
65.
VALOR DA DESPESA: O valor ora contratado para operação dos serviços é de R$ 12.000,00 (doze mil reais), correspondente a oferta vence-
dora da licitação, cujo pagamento deverá ser efetuado pela CONTRATADA em parcela única, no 1º (primeiro) mês de vigência do presente 
contrato, mediante crédito em conta corrente do CONTRATANTE a ser indicada pela Secretaria Municipal de Finanças ou Administração.
Vigência: INICIO: 16/06/2020 TÉRMINO: 15/06/2020
OBJETO: Contratação de instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil, a qual pode ser pública ou privada, bem como coope-
rativa de crédito, para operar os serviços de centralização, processamento e gerenciamento de créditos provenientes da folha de pagamento 
dos servidores da Prefeitura de Matos Costa, mediante instalação de unidade(s) de atendimento (agência com sede no centro do Município, 
aberta ao público em horário bancário, com no mínimo um gerente, um caixa, um atendente e um caixa eletrônico de auto-atendimento), 
capaz de atender a demanda decorrente da contratação.
Matos Costa, SC, 16 de junho de 2020 - Raul Ribas Neto - Prefeito Municipal

EXTRATO TERMO DE ANULAÇÃO ATA 03/2020
Publicação Nº 2526983

EXTRATO DO TERMO DE ANULAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2020 - ATA 03/2020.
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MATOS COSTA-SC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ N 83.102.566/0001-51, com 
sede administrativa na Rua Manoel Lourenço de Araujo, 137, na cidade de Matos Costa - SC.
CONTRATADA: AUTO POSTO RAFINHA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 06.813.151/0001-45, com sede 
na Av. Absalão Carneiro, na cidade de MATOS COSTA - SC. Objeto: Anulação do PL 13/2020 - PR 03/2020 - Ata nº 03/2020 que teve por 
objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE GASOLINA COMUM, destinados aos veículos e máquinas das 
Secretarias Municipais do Município de Matos Costa, com entrega durante o ano de 2020.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 21 da Lei 4.657/1942.
Matos Costa, 04 de junho de 2020. Raul Ribas Neto - Prefeito Municipal

EXTRATO TERMO DE ANULAÇÃO ATA 04/2020
Publicação Nº 2526996

EXTRATO DO TERMO DE ANULAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 - ATA 04/2020.
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MATOS COSTA-SC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ N 83.102.566/0001-51, com 
sede administrativa na Rua Manoel Lourenço de Araujo, 137, na cidade de Matos Costa - SC.
CONTRATADA: WALENDOWSKY & CIA. LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 73.387.557/0001-19, com sede 
na cidade de Brusque SC.
Objeto: Anulação do PL 14/2020 - PR 04/2020 - Ata nº 04/2020 que teve por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA 
E EVENTUAL DE ÓLEO DIESEL S10, COM INSTALAÇÃO DE TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE PARA 
7.500 MIL LITROS, COM BOMBA ABASTECEDORA, COM CONTADOR DE LITROS PARCIAL E ACUMULATIVA E FILTRO DE LINHA, PRODUTOS 
ESTES ADQUIRIDOS EM CARGAS, destinados aos veículos e máquinas das Secretarias Municipais, com entrega durante o ano de 2020, 
conforme descrição do anexo do edital.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 21 da Lei 4.657/1942.
Matos Costa, 04 de junho de 2020. Raul Ribas Neto - Prefeito Municipal
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EXTRATO CONTRATO Nº 19/2020
Publicação Nº 2527009

 

 
 

__________________________________________________________________________________________ 
Município de Matos Costa-SC-Rua Manoel Lourenço de Araujo, nº 137-Centro-CEP- 89420-000 
CNPJ Nº 83.102.566/0001-51 Fone FAX: (49) 3572-1111 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE MATOS COSTA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA 

 

MUNICÍPIO DE MATOS COSTA 
EXTRATO CONTRATUAL Nº 19/2020 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2020 - TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020 - CONTRATO Nº 19/2020 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MATOS COSTA-SC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 
CNPJ N 83.102.566/0001-51.  
CONTRATADO: RA PAVIMENTAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 
nº 33.062.208/0001-94. 
VALOR DA DESPESA: 202.105,76 (duzentos e dois mil cento e cinco reais e setenta e seis centavos). 
Vigência: INICIO: 10/06/2020 TÉRMINO: 31/12/2020 
Dotação: 4.4.90.00.00.00.00.00 - (77) (79)          
OBJETO: Contratação de empresa para pavimentação com lajotas sextavadas de concreto, passeios com 
acessibilidade e sinalização da Rua Sete de Setembro - Trecho 2, com fornecimento de mão de obra e 
material, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária e de acordo com descrição detalhada no 
presente edital e seus anexos, vinculado ao Convênio nº 2019TR001573. 
Matos Costa, SC, 10 de junho de 2020 - Raul Ribas Neto - Prefeito Municipal 
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Meleiro

Prefeitura

DECRETO Nº 022-2020
Publicação Nº 2526179

DECRETO n.º 022/2020.

ABRIR CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES.

EDER MATTOS, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições, e em conformidade com o que determina a Lei Municipal n.º 
1.820/2019, de 20 de novembro de 2019.
DECRETA

Art. 1.º As Dotações Orçamentárias abaixo relacionadas ficam suplementadas no valor de R$ 550.000,00 (Quinhentos e cinquenta mil reais), 
nestes termos:

13 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
130110301.2050 – Manutenção das Ações Básica de Saúde
3.1.71.00.00.00.00.00.0004 – Transf. A Consórcios Públicos (19) R$ 20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0004 – Aplicações Diretas (24) R$ 530.000,00
Total .................................................................................................... R$ 550.000,00

 Art. 2.º Para atender o crédito que trata o artigo 1.º, correrá por conta de anulação parcial da seguinte Dotação Orçamentária.

13 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
130110301.2050 – Manutenção das Ações Básica de Saúde
3.3.71.00.00.00.00.00.0004 – Transf. A Consórcios Públicos (23) R$ 550.000,00
Total .................................................................................................... R$ 550.000,00

Art. 3.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

Meleiro, 18 de março de 2020.

EDER MATTOS
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JULIO CESAR DE OLIVEIRA
Secret. Adm. e Finanças.

DECRETO Nº 044-2020
Publicação Nº 2526575

DECRETO N° 044, DE 16 DE JUNHO DE 2020.

TRATA DA AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE COMUNIDADE PARA TRATAR DE SEGURANÇA PÚBLICA

EDER MATTOS, Prefeito do Município de Meleiro, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei:

DECRETA:

Art. 1º Fica autorizada a realização de eventos (reuniões) pela Polícia Militar, CONSEG, em comunidades para tratar de segurança pública.

§1º Será obrigatório o uso de máscaras, a utilização de álcool para desinfecção de mãos e objetos.

§2º É obrigatório o distanciamento de 1,5m (hum vírgula cinco) metros, devendo o organizador do evento, adequar a estrutura.

Art. 2º É permitida a realização do evento descrito no art. 1º, com uso de no máximo 30% (trinta por cento) da capacidade do local.
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Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação;

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

Meleiro, 16 de abril de 2020.

Eder Mattos
Prefeito Municipal
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Mondaí

Prefeitura

EDITAL DE CHAMAMENTO 016-2020
Publicação Nº 2526884

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº. 016 DE 15 DE JUNHO DE 2020
CHAMAMENTO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE OPERADOR DE MÁQUINAS (CNH CATEGORIA C) DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019.

O Prefeito Municipal de Mondaí, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, através do presente Edital, convoca para tomar 
posse nos termos da Lei Municipal, os seguintes aprovados no Concurso Público nº 01/2019.

OPERADOR DE MÁQUINAS (CNH CATEGORIA C)

NOME DO CANDIDATO CLASSIF.
Rudinei Sturzbecher 3°
Cristiano Edu Marquardt 4°

Os candidatos acima relacionados, deverão se apresentar até o dia 14 de julho de 2020, ás 17:00 horas junto ao Departamento de Recursos 
Humanos da Prefeitura Municipal de Mondaí. O provimento do cargo se dará de acordo com as regras e normas estabelecidas no Edital de 
Concurso Público nº 01/2019.

Prefeitura Municipal de Mondaí, 15 de junho de 2020.

VALDIR RUBERT
Prefeito Municipal
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Monte Carlo

Prefeitura

PORTARIA 243/2020
Publicação Nº 2526668

PORTARIA Nº 243/2020

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- CONCEDER LICENÇA-PRÊMIO, ao (a) servidor (a) CARLOS LISBOA investido (a) na função de VIGIA do quadro de Pessoal com 
Provimento EFETIVO, criado e aprovado nos termos da Lei 17/2006 de 06 de março de 2006 e pela Lei Complementar 27/2007 de 11 de 
dezembro de 2007 e suas alterações; lotado(a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, a contar do dia 01 de junho de 2020 a 
29 de agosto de 2020 compreendendo assim seu período de afastamento, nos termos do Parecer Jurídico n° 002/2020.

Art. 2º- Esta Portaria Gera efeitos inclusive os financeiros retroagindo na data do dia 01 de junho de 2020.

Registre-se, Publique-se em 16 de junho de 2020.

SONIA SALETE VEDOVATTO
Prefeita Municipal

Publicada a presente portaria na data supra, nesta Secretaria Municipal.

PORTARIA 244/2020
Publicação Nº 2526673

PORTARIA 244/2020

O Prefeito 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- CONCEDER AFASTAMENTO TEMPORÁRIO DE SUAS FUNÇÕES, ao (a) servidor (a) NELCI ARLETE FERREIRA DOS SANTOS inves-
tido(a) na função de TECNICO EM ENFERMAGEM do quadro de Pessoal com Provimento EFETIVO, criado e aprovado nos termos da Lei 
17/2006 de 06 de março de 2006 e pela Lei Complementar 27/2007 de 11 de dezembro de 2007 e suas alterações; lotado(a) no SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Art. 2°- O afastamento será tomando, como medidas de prevenção e combate a PANDEMIA, em virtude do servidor fazer parte do Grupo 
de Risco, conforme o Decreto Municipal n° 50/2020.

Art. 3º- Esta Portaria Gera efeitos inclusive os financeiros retroagindo na data de 03 de junho de 2020, revogadas as disposições em con-
trário.

Registre-se, Publique-se em 16 de junho de 2020

SONIA SALETE VEDOVATTO
Prefeita Municipal

Publicada a presente Portaria na data supra, nesta Secretaria Municipal

PORTARIA 246/2020
Publicação Nº 2526681

PORTARIA 246/2019

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- RESOLVE CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTARES de 30 (trinta) dias, no período de gozo durante o mês de JUNHO/2020, para o (a) 
servidor (a) relacionado(a) abaixo, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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SERVIDOR PERÍODO
AQUISITIVO PERIODO DE GOZO

ANILDO WASS
21/05/2019
A
20/05/2020

01/06/2020
A
30/06/2020

 Art. 2º- Esta Portaria Gera efeitos inclusive os financeiros retroagindo na data do dia 01 de junho de 2020.

Registre-se, Publique-se em 16 de junho de 2020.

SONIA SALETE VEDOVATTO
Prefeita Municipal

Publicada a presente portaria na data supra, nesta Secretaria Municipal.

PORTARIA 247/2020
Publicação Nº 2526686

PORTARIA 247/2020

O Prefeito 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- RESOLVE CONCEDER FÉRIAS COLETIVAS REGULAMENTARES de 30 (trinta) dias, no período de gozo durante o mês de junho de 
2020, conforme decreto n° 038 de abril de 2020, art. 17 § 2°, da Prefeitura Municipal de Monte Carlo, para o (s) servidor (ES) relacionado(s) 
abaixo, lotado(s) na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO.

SERVIDOR PERÍODO
AQUISITIVO PERIODO DE GOZO

ADRIANA GUEDES
16/02/2019
A
15/02/2020

01/06/2020
A
30/06/2020

ANALINE ALVES RIBEIRO FURLAN
01/02/2019
A
31/01/2020

01/06/2020
A
30/06/2020

JULIANO ARTÊMIO ZONTA
12/02/2019
A
11/02/2020

01/06/2020
A
30/06/2020

KELIN THAIS F. DE SOUZA
14/08/2018
A
13/08/2019

01/06/2020
A
30/06/2020

VANESSA RODRIGUES
23/07/2018
A
22/07/219

01/06/2020
A
30/06/2020

 Art. 2°- As férias coletivas serão concedidas pelo motivo da pandemia do COVID-19, tomando como medidas de prevenção e combate ao 
contagio.

Art. 3º- Esta Portaria Gera efeitos inclusive os financeiros retroagindo na data de 01 de junho de 2020, revogadas as disposições em con-
trário.

Registre-se, Publique-se em 16 de junho de 2020

SONIA SALETE VEDOVATTO
Prefeita Municipal

Publicada a presente Portaria na data supra, nesta Secretaria Municipal
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PORTARIA 248/2020
Publicação Nº 2526690

PORTARIA Nº 248/2020

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:
RESOLVE CONCEDER FÉRIAS de 30 (trinta) dias, no período de gozo durante o mês de junho de 2020, conforme decreto n° 038 de abril 
de 2020, art. 17 § 2°, da Prefeitura Municipal de Monte Carlo, para a servidora relacionada abaixo, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO.

NOME DO SERVIDOR PERÍODO
AQUISITIVO PERIODO DE GOZO

DORVALINA CHAVES GRZYB
08/04/2017
A
07/04/2018

03/06/2020
A
02/07/2020

 Art. 2º- Esta Portaria Gera efeitos inclusive os financeiros retroagindo na data de 03 de junho de 2020, revogadas as disposições em con-
trario.

Registre-se, Publique-se em 16 de junho de 2020.

SONIA SALETE VEDOVATTO
Prefeita Municipal

Publicada a presente Portaria na data supra, nesta Secretaria Municipal.

PORTARIA 249/2020
Publicação Nº 2526695

PORTARIA 249/2020

O Prefeito 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- CONCEDER LICENÇA-PRÊMIO para o (s) servidor (es) relacionado(s) abaixo, lotado(s) na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA E DESPORTO, do quadro de Pessoal com Provimento EFETIVO, criado e aprovado nos termos da Lei 17/2006 de 06 de março 
de 2006 e pela Lei Complementar 27/2007 de 11 de dezembro de 2007 e suas alterações, conforme decreto n° 038 de 09 abril de 2020, 
art.17§ 2°, a contar do dia 03 de junho de 2020 a 31 de agosto de 2020 compreendendo assim o período de afastamento, nos termos do 
Parecer Jurídico.
COD SERVIDOR PARECER JURÍDICO PERÍODO

710 ALTAIR PEREIRA PALHANO Nº 016/2020 03/06/2020 Á 31/08/2020

1892 ANA PAULA BOGO GOETTEN DE OLIVEIRA Nº 006/2020 03/06/2020 Á
31/08/2020

1735 ANTÔNIO BECKER JUNIOR Nº 009/2020 03/06/2020 Á
31/08/2020

518 BERNADETE RIBEIRO FERREIRA Nº 040/2020 03/06/2020 Á
31/08/2020

1344 CELMA VALENTE DE OLIVEIRA FERNANDES Nº 026/2020 03/06/2020 Á
31/08/2020

586 CLAUDENIR JOÃO PARISE Nº 036/2020 03/06/2020 Á
31/08/2020

1599 CLEONICE COSTÓDIO DE OLIVEIRA Nº 014/2020 03/06/2020 Á
31/08/2020

102 DORILDA DE OLIVEIRA ROSA Nº 017/2020 03/06/2020 Á
31/08/2020

1660 EDITE ALVES DOS SANTOS VALDUGA Nº 030/2020 03/06/2020 Á
31/08/2020

1570 ELIDIANE DE SOUZA Nº 004/2020 03/06/2020 Á
31/08/2020
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1716 EVERALDO QUERINO Nº 010/2020 03/06/2020 Á
31/08/2020

114 FABIANA CORREA DE DEUS Nº 025/2020 03/06/2020 Á
31/08/2020

1598 FRANCIELI GUETE Nº 012/2020 03/06/2020 Á
31/08/2020

1896 GEISIANE FUCCINA DE CAMPOS Nº 005/2020 03/06/2020 Á
31/08/2020

223 GILMAR FRANCISCO FERRARI Nº 052/2020 03/06/2020 Á
31/08/2020

1515 HELENICE FIDELIX VAS Nº 023/2020 03/06/2020 Á
31/08/2020

61 ISRAEL RODRIGUES DOS SANTOS Nº 102/2018 03/06/2020 Á
31/08/2020

1427 IVONETE APARECIDA DA SILVA SANTOS Nº 029/2020 03/06/2020 Á
31/08/2020

126 JOCELI DE FÁTIMA THIBES DE CAMPOS BARROS Nº 036/2017 03/06/2020 Á
31/08/2020

124 JOSÉ JOACIR THIBES DE CAMPOS S/Nº 03/06/2020 Á
31/08/2020

1335 LEILA REGINA PIRES DE SOUZA Nº 022/2020 03/06/2020 Á
31/08/2020

1434 LOIVA APARECIDA SACRAMENTO Nº 007/2020 03/06/2020 Á
31/08/2020

251 LORECI RIBEIRO DE ALMEIDA Nº 035/2020 03/06/2020 Á
31/08/2020

635 LURDES DE FÁTIMA DA SILVA RUAS Nº 034/2020 03/06/2020 Á
31/08/2020

1353 MÁRCIA RIBAS Nº 048/2020 03/06/2020 Á
31/08/2020

2195 MARGARETE DE FÁTIMA DOS SANTOS SACRAMENTO Nº 011/2020 03/06/2020 Á
31/08/2020

840 MARIA BERNADETE ROSA Nº 032/2020 03/06/2020 Á
31/08/2020

298 MARIA DE FÁTIMA ALVES DOS SANTOS Nº 037/2020 01/06/2020 Á
29/08/2020

234 NEUZA CAMPOLIM DE CAMARGO Nº 047/2020 03/06/2020 Á
31/08/2020

196 NIURA CRISTINA MANGOLT Nº 042/2020 03/06/2020 Á
31/08/2020

222 PUREZA CORREA DE DEUS Nº 018/2020 03/06/2020 Á
31/08/2020

1436 ROSE DE CAMARGO DOS SANTOS Nº 024/2020 03/06/2020 Á
31/08/2020

584 ROSEMERI DEFÁTIMA ROSA Nº 041/2020 03/06/2020 Á
31/08/2020

1584 SAMARA RODRIGUES Nº 051/2020 03/06/2020 Á
31/08/2020

286 SANDRA REGINA BORBA Nº 027/2020 03/06/2020 Á
31/08/2020

640 SIRLEY SCHUMACHER FORTES Nº 049/2020 03/06/2020 Á
31/08/2020

1372 VALDELIRA DOS SANTOS DE SOUZA Nº 028/2020 03/06/2020 Á
31/08/2020

1715 VILMAR FAQUIM Nº 008/2020 03/06/2020 Á
31/08/2020

 Art. 2°- As licenças-prêmio serão concedidas pelo motivo da pandemia do COVID-19, tomando como medidas de prevenção e combate ao 
contagio.

Art. 3º- Esta Portaria Gera efeitos inclusive os financeiros retroagindo na data de 03 de junho de 2020, revogadas as disposições em con-
trário.

Registre-se, Publique-se em 16 de junho de 2020

SONIA SALETE VEDOVATTO
Prefeita Municipal
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Publicada a presente Portaria na data supra, nesta Secretaria Municipal

PORTARIA 250/2020
Publicação Nº 2526699

PORTARIA Nº 250/2020

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- CONCEDER à servidora EMANUELLI BRIDI - CPF 063.575.219-06 e RG 4.623.975/SSP/SC, investida no cargo de SECRETARIO MUNI-
CIPAL DE ADMISTRAÇÃO, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO; poderes para assinar em conjunto com a, SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO e/ou a PREFEITA, nas contas bancárias pertencentes ao FUNDO DE MANUTENÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB); nas Agências do BANCO 
DO BRASIL, SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL(SICOOB) e CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
PARÁGRAFO ÚNICO: OS PODERES ACIMA REFERIDOS SÃO: EMITIR CHEQUES; ABRIR CONTAS DE DEPÓSITO; AUTORIZAR COBRANÇA; 
UTILIZAR O CRÉDITO ABERTO NA FORMA E CONDIÇÕES; RECEBER, PASSAR RECIBO E DAR QUITAÇÃO; REQUISITAR TALONÁRIOS DE 
CHEQUES; RETIRAR CHEQUES DEVOLVIDOS; AUTORIZAR DÉBITO EM CONTA RELATIVO A OPERAÇÕES; ENDOSSAR CHEQUES; SUSTAR/
CONTRA-ORDENAR CHEQUES; CANCELAR CHEQUES; BAIXAR CHEQUES; EFETUAR RESGATES/APLICAÇÕES FINANCEIRAS; CADASTRAR, 
ALTERAR E DESBLOQUEAR SENHAS; EFETUAR SAQUES-CONTA CORRENTE; EFETUAR SAQUES-POUPANÇA; EFETUAR PAGAMENTOS POR 
MEIO ELETRÔNICO; EFETUAR TRANSFERÊNCIAS POR MEIO ELETRÔNICO; CONSULTAR CONTAS/APLIC. PROGRAMAS REPASSE RECUR; 
LIBERAR ARQUIVOS DE PAGAMENTOS NO AASP; SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS DE INVESTIMENTOS; SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS 
DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO; EMITIR COMPROVANTES; EFETUAR TRANSFERÊNCIA P/ MESMA TITUL-MEIO ELETRÔNICO; ENCERRRAR 
CONTAS DE DEPÓSITO; CONSULTAR OBRIGAÇÕES DO DÉBITO DIRETO AUTORIZADO.

Art. 2º- Esta Portaria Gera efeitos a partir da data de 16 de junho de 2020, revogadas as disposições em contrario.

Registre-se, Publique-se em 16 de junho de 2020.

SONIA SALETE VEDOVATTO
Prefeita Municipal

Publicada a presente Portaria na data supra, nesta Secretaria Municipal.

PORTARIA 251/2020
Publicação Nº 2526704

PORTARIA Nº 251/2020

O Prefeito 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-CONCEDER à servidora EMANUELLI BRIDI - CPF 063.575.219-06 e RG 4.623.975/SSP/SC, investida no cargo de SECRETÁRIO MUNI-
CIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMISTRAÇAO; poderes para assinar em conjunto com a Prefeita nas 
contas bancárias pertencentes ao município de Monte Carlo, nas Agências do BANCO DO BRASIL, SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO 
DO BRASIL(SICOOB) e CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
PARÁGRAFO ÚNICO: OS PODERES ACIMA REFERIDOS SÃO: EMITIR CHEQUES; ABRIR CONTAS DE DEPÓSITO; AUTORIZAR COBRANÇA; 
UTILIZAR O CRÉDITO ABERTO NA FORMA E CONDIÇÕES; RECEBER, PASSAR RECIBO E DAR QUITAÇÃO; REQUISITAR TALONÁRIOS DE 
CHEQUES; RETIRAR CHEQUES DEVOLVIDOS; AUTORIZAR DÉBITO EM CONTA RELATIVO A OPERAÇÕES; ENDOSSAR CHEQUES; SUSTAR/
CONTRA-ORDENAR CHEQUES; CANCELAR CHEQUES; BAIXAR CHEQUES; EFETUAR RESGATES/APLICAÇÕES FINANCEIRAS; CADASTRAR, 
ALTERAR E DESBLOQUEAR SENHAS; EFETUAR SAQUES-CONTA CORRENTE; EFETUAR SAQUES-POUPANÇA; EFETUAR PAGAMENTOS POR 
MEIO ELETRÔNICO; EFETUAR TRANSFERÊNCIAS POR MEIO ELETRÔNICO; CONSULTAR CONTAS/APLIC. PROGRAMAS REPASSE RECUR; 
LIBERAR ARQUIVOS DE PAGAMENTOS NO AASP; SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS DE INVESTIMENTOS; SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS 
DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO; EMITIR COMPROVANTES; EFETUAR TRANSFERÊNCIA P/ MESMA TITUL-MEIO ELETRÔNICO; ENCERRRAR 
CONTAS DE DEPÓSITO; CONSULTAR OBRIGAÇÕES DO DÉBITO DIRETO AUTORIZADO.

Art. 2º- Esta Portaria Gera efeitos a partir da data de 16 de junho de 2020, revogadas as disposições em contrario.

Registre-se, Publique-se em 16 de junho de 2020.

SONIA SALETE VEDOVATTO
Prefeita Municipal

Publicada a presente Portaria na data supra, nesta Secretaria Municipal da Fazenda.
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PORTARIA 252/2020
Publicação Nº 2526707

PORTARIA Nº 252/2020

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- CONCEDER à servidora EMANUELLI BRIDI - CPF 063.575.219-06 e RG 4.623.975/SSP/SC, investida no cargo de SECRETARIO MUNI-
CIPAL DE ADMISTRAÇÃO, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO; poderes para assinar em conjunto com o, SECRETÁRIO 
DA SAÚDE e/ou a PREFEITA, nas contas bancárias pertencentes ao MUNICÍPIO DE MONTE CARLO e ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, nas 
Agências do BANCO DO BRASIL, SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL(SICOOB) e CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
PARÁGRAFO ÚNICO: OS PODERES ACIMA REFERIDOS SÃO: EMITIR CHEQUES; ABRIR CONTAS DE DEPÓSITO; AUTORIZAR COBRANÇA; 
UTILIZAR O CRÉDITO ABERTO NA FORMA E CONDIÇÕES; RECEBER, PASSAR RECIBO E DAR QUITAÇÃO; REQUISITAR TALONÁRIOS DE 
CHEQUES; RETIRAR CHEQUES DEVOLVIDOS; AUTORIZAR DÉBITO EM CONTA RELATIVO A OPERAÇÕES; ENDOSSAR CHEQUES; SUSTAR/
CONTRA-ORDENAR CHEQUES; CANCELAR CHEQUES; BAIXAR CHEQUES; EFETUAR RESGATES/APLICAÇÕES FINANCEIRAS; CADASTRAR, 
ALTERAR E DESBLOQUEAR SENHAS; EFETUAR SAQUES-CONTA CORRENTE; EFETUAR SAQUES-POUPANÇA; EFETUAR PAGAMENTOS POR 
MEIO ELETRÔNICO; EFETUAR TRANSFERÊNCIAS POR MEIO ELETRÔNICO; CONSULTAR CONTAS/APLIC. PROGRAMAS REPASSE RECUR; 
LIBERAR ARQUIVOS DE PAGAMENTOS NO AASP; SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS DE INVESTIMENTOS; SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS 
DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO; EMITIR COMPROVANTES; EFETUAR TRANSFERÊNCIA P/ MESMA TITUL-MEIO ELETRÔNICO; ENCERRRAR 
CONTAS DE DEPÓSITO; CONSULTAR OBRIGAÇÕES DO DÉBITO DIRETO AUTORIZADO.

Art. 2º- Esta Portaria Gera efeitos a partir da data de 16 de junho de 2020, revogadas as disposições em contrario.

Registre-se, Publique-se em 16 de junho de 2020.

SONIA SALETE VEDOVATTO
Prefeita Municipal

Publicada a presente Portaria na data supra, nesta Secretaria Municipal.

PORTARIA 253/2020
Publicação Nº 2526711

PORTARIA Nº 253/2020

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- CONCEDER à servidora EMANUELLI BRIDI - CPF 063.575.219-06 e RG 4.623.975/SSP/SC, investida no cargo de SECRETARIO MUNI-
CIPAL DE ADMISTRAÇÃO, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO; poderes para assinar em conjunto com o, SECRETÁRIO 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e/ou a PREFEITA, nas contas bancárias pertencentes ao MUNICÍPIO DE MONTE CARLO e ao FUNDO MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, nas Agências do BANCO DO BRASIL, SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL(SICOOB) e CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL.
PARÁGRAFO ÚNICO: OS PODERES ACIMA REFERIDOS SÃO: EMITIR CHEQUES; ABRIR CONTAS DE DEPÓSITO; AUTORIZAR COBRANÇA; 
UTILIZAR O CRÉDITO ABERTO NA FORMA E CONDIÇÕES; RECEBER, PASSAR RECIBO E DAR QUITAÇÃO; REQUISITAR TALONÁRIOS DE 
CHEQUES; RETIRAR CHEQUES DEVOLVIDOS; AUTORIZAR DÉBITO EM CONTA RELATIVO A OPERAÇÕES; ENDOSSAR CHEQUES; SUSTAR/
CONTRA-ORDENAR CHEQUES; CANCELAR CHEQUES; BAIXAR CHEQUES; EFETUAR RESGATES/APLICAÇÕES FINANCEIRAS; CADASTRAR, 
ALTERAR E DESBLOQUEAR SENHAS; EFETUAR SAQUES-CONTA CORRENTE; EFETUAR SAQUES-POUPANÇA; EFETUAR PAGAMENTOS POR 
MEIO ELETRÔNICO; EFETUAR TRANSFERÊNCIAS POR MEIO ELETRÔNICO; CONSULTAR CONTAS/APLIC. PROGRAMAS REPASSE RECUR; 
LIBERAR ARQUIVOS DE PAGAMENTOS NO AASP; SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS DE INVESTIMENTOS; SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS 
DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO; EMITIR COMPROVANTES; EFETUAR TRANSFERÊNCIA P/ MESMA TITUL-MEIO ELETRÔNICO; ENCERRRAR 
CONTAS DE DEPÓSITO; CONSULTAR OBRIGAÇÕES DO DÉBITO DIRETO AUTORIZADO.

Art. 2º- Esta Portaria Gera efeitos a partir da data de 16 de junho de 2020, revogadas as disposições em contrario.

Registre-se, Publique-se em 16 de junho de 2020.

SONIA SALETE VEDOVATTO
Prefeita Municipal

Publicada a presente Portaria na data supra, nesta Secretaria Municipal.
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Monte Castelo

Prefeitura

PREGÃO 002/2020 - FMS
Publicação Nº 2526915

MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO
ESTADO DE SANTA CATARINA
AVISO LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2020
Modalidade Pregão Presencial nº 002/2020
OBJETO: PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇO do Tipo MENOR PREÇO POR ITEM para eventuais aquisições sob a forma fracionada 
ao longo de até 12 (doze) meses de: GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 
conforme o presente EDITAL, em especial ao ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA) e demais anexos.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DAS 08h00min do dia 19/06/2020 às 09h00min do dia 30/06/2020.
INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h30min do dia 30/06/2020.
TIPO: Menor Preço por ítem.
INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO LICITATÓRIO E DO ARQUIVO DE ÍTENS: No endereço Prefeitura Municipal de Monte Castelo – 
Rua Alfredo Becker, 385 - Centro e também no site http:// www.montecastelo.sc.gov.br, link licitações.
HORARIO DE EXPEDIENTE: das 08h00min às 12h00min e das 13h30min às 17h00min.
Telefone (47) 3654-0166
Monte Castelo-SC, 16 de JUNHO de 2020.
RENI MARIA MEISTER DE SOUZA
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

http://www.montecastelo.sc.gov.br
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Câmara muniCiPal

DECRETO LEGISLATIVO 005/2020
Publicação Nº 2525431

 

DECRETO LEGISLATIVO 005/2020

Regulamenta o acesso à informação pública
pelo cidadão, no âmbito do Poder Legislativo
Municipal, cria normas de procedimentos e
dá outras providências.

A Mesa  da  Câmara de  Vereadores  de  Monte  Castelo/SC,  no  uso  das
atribuições  que  lhe  são  conferidas  por  lei,  especialmente  aquelas
contidas no inciso II do artigo 13, da Lei Orgânica Municipal e ao que
dispõe a Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011,

DECRETA:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Este Decreto regulamenta, no âmbito do Poder Legislativo
Municipal,  os  procedimentos para a garantia do acesso à informação
conforme o disposto na Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011.

Art.  2º O  Poder  Legislativo  Municipal  assegurará,  às  pessoas
naturais  e  jurídicas,  o  direito  de  acesso  à  informação,  que  será
proporcionado  mediante  procedimentos  objetivos  e  ágeis,  de  forma
transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão, observados
os princípios da administração pública e as diretrizes previstas na Lei no
12.527/2011.

Art.  3º A  busca  e  o  fornecimento  da  informação  são  gratuitos,
ressalvada a cobrança do valor referente ao custo dos serviços e dos
materiais  utilizados,  tais  como  reprodução  de  documentos,  mídias
digitais e postagem.

Parágrafo único. Está isento de ressarcir os custos dos serviços e
dos materiais utilizados aquele cuja situação econômica não lhe permita
fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, declarada nos
termos da Lei no 7.115, de 29 de agosto de 1983.



18/06/2020 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 3174

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 840

CAPÍTULO II

DA ABRANGÊNCIA

Art.  4º Sujeita-se  ao  disposto  neste  Decreto  o  Poder  Legislativo
Municipal de Monte Castelo – SC.

Art.  5º O acesso à informação disciplinado neste Decreto não se
aplica aos casos de documentos sigilosos, como:

I - a ficha cadastral com os dados pessoais do servidor público;

II - os dados fiscais repassados pelo contribuinte para efeitos de
cadastramento e lançamento fiscal;

III  -  o  conteúdo dos  envelopes  para  habilitação  e  propostas  em
processos licitatórios de qualquer natureza enquanto a lei  exigir  que
permaneçam lacrados; e

Parágrafo único. Havendo dúvida quanto ao sigilo da informação
em hipóteses diferentes das exemplificadas nos incisos, o acesso será
permitido após a concordância do representante do Poder Legislativo.

CAPÍTULO III

DA TRANSPARÊNCIA ATIVA

Art.  6.º É  dever  do  Poder  Legislativo  Municipal,  sempre  que
possível, independente de requerimento, a divulgação em seus sítios na
Internet  de  informações  de  interesse  coletivo  ou  geral  por  eles
produzidas ou custodiadas, observadas as normas de publicações e as
exceções previstos neste Decreto e na Lei 12.571/2011.

Parágrafo único. As informações poderão ser disponibilizadas por
meio de ferramenta de redirecionamento de página na Internet, quando
estiverem disponíveis em outros sítios governamentais.
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CAPÍTULO IV

DA TRANSPARÊNCIA PASSIVA

Seção I

Do Serviço de Informação ao Cidadão

Art. 7º O serviço de informações ao cidadão no âmbito do Poder
Legislativo  municipal  será  coordenado  pelo(a)  Chefe  de
Gabinete/Assessor  Parlamentar  a  quem  compete  orientar,  cobrar  e
fiscalizar a efetividade por parte dos órgão público na prestação deste
serviço, devendo:

I - atender e orientar o público quanto ao acesso à informação;

II - receber e registrar pedidos de acesso à informação;

III – encaminhar o pedido recebido ao órgão ou unidade responsável
pelo fornecimento da informação, quando couber; e

IV - informar sobre a tramitação de documentos.

Seção II

Do Pedido de Acesso à Informação

Art.  8.º  Qualquer  pessoa,  natural  ou  jurídica,  poderá  formular
pedido de acesso à informação.

§  1º O  pedido  será  apresentado  em  formulário  padrão,
disponibilizado no setor de protocolo Geral ou no sítio na Internet da
Câmara de Vereadores Municipal.

§  2.º  É  facultado  a  apresentação  de  pedidos  de  acesso  à
informação por  qualquer  outro  meio  legítimo,  como correspondência
eletrônica ou física, desde que atendidos os requisitos do art. 10 deste
Decreto.

§  3.º O  prazo  de  resposta  será  contado  a  partir  da  data  de
apresentação do pedido.
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Art. 9.º O pedido de acesso à informação deverá conter:

I - nome do requerente;

II - número de documento de identificação válido;

III  -  especificação,  de  forma  clara  e  precisa,  da  informação
requerida; e

IV - endereço físico ou eletrônico do requerente, para recebimento
de comunicações ou da informação requerida.

Parágrafo  único.  A  falta  de  um  dos  requisitos  previstos
no caput deste artigo exime o fornecimento da informação e implica na
devolução  do  requerimento  pelo  mesmo  meio  em  que  foi  feito,
sugerindo-se a complementação do dado faltoso ou incompleto.

Art. 10.º Não serão atendidos pedidos de acesso à informação:

I - genéricos;

II - desproporcionais ou desarrazoados; ou

III - que exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação ou
consolidação  de  dados  e  informações,  ou  serviço  de  produção  ou
tratamento  de  dados  que  não  seja  de  competência  do  órgão  ou
entidade.

Parágrafo único. São vedadas exigências relativas aos motivos do
pedido de acesso à informação.

Seção III

Do Procedimento de Acesso à Informação

Art. 11.º Recebido o pedido e estando a informação disponível, o
acesso será imediato.
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§ 1.º Caso não seja possível o acesso imediato, o órgão ou unidade
deverá, no prazo de até vinte dias:

I - enviar a informação ao endereço físico ou eletrônico informado;

II  -  comunicar  data,  local  e  modo  para  realizar  consulta  à
informação,  efetuar  reprodução  ou  obter  certidão  relativa  à
informação;

III  -  comunicar  que  não  possui  a  informação  ou  que  não  tem
conhecimento de sua existência;

IV  -  indicar,  caso  tenha  conhecimento,  o  órgão  ou  entidade
responsável pela informação ou quem a detenha; ou

V - indicar as razões da negativa, total ou parcial, do acesso.

§ 2º O prazo para resposta do pedido poderá ser prorrogado por dez dias,
mediante justificativa encaminhada ao requerente antes do término do
prazo inicial de vinte dias.

Art.  12.º  Caso  a  informação  esteja  disponível  ao  público  em
formato impresso, eletrônico ou em outro meio de acesso universal, o
órgão ou unidade deverá orientar o requerente quanto ao local e modo
para consultar, obter ou reproduzir a informação.

Parágrafo  único.  Na  hipótese  do caput  o  órgão  ou  unidade
desobriga-se  do  fornecimento  direto  da  informação,  salvo  se  o
requerente  declarar  não  dispor  de  meios  para  consultar,  obter  ou
reproduzir a informação.

Art.  13.º  Quando  o  fornecimento  da  informação  implicar
reprodução de documentos, observado o prazo de resposta ao pedido,
será  disponibilizado  ao  requerente  Guia  de  Recolhimento  -  GR  ou
documento equivalente, para pagamento dos custos dos serviços e dos
materiais utilizados.

Parágrafo único. A reprodução de documentos ocorrerá no prazo de
dez dias, contado da comprovação do pagamento pelo requerente ou da
entrega de declaração de pobreza por ele firmada, nos termos da Lei 
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nº7.115,  de  1983,  ressalvadas  hipóteses  justificadas  em  que,
devido ao volume ou ao estado dos documentos, a reprodução demande
prazo superior.

Art. 14.º Negado o pedido de acesso à informação, será enviada ao
requerente, no prazo de resposta, comunicação com:

I - razões da negativa de acesso e seu fundamento legal;

II - possibilidade e prazo de recurso, com indicação da autoridade
que o apreciará.

Seção IV

Dos Recursos

Art. 15.º No caso de negativa de acesso à informação ou de não
fornecimento das razões da negativa do acesso, poderá o requerente
apresentar recurso no prazo de dez dias, contado da ciência da decisão,
à autoridade hierarquicamente superior à que adotou a decisão, que
deverá apreciá-lo no prazo de cinco dias, contado da sua apresentação.

CAPÍTULO V

DAS RESPONSABILIDADES

Art.  16.º  Constituem  condutas  ilícitas  que  ensejam
responsabilidade do agente público:

I  -  recusar-se a fornecer informação requerida nos termos deste
Decreto, retardar  deliberadamente  o seu fornecimento ou fornecê-la
intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa;

II - utilizar indevidamente, subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar,
alterar ou ocultar, total ou parcialmente, informação que se encontre
sob sua guarda, a que tenha acesso ou sobre que tenha conhecimento
em razão do exercício  das  atribuições  de cargo,  emprego ou função
pública;
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III  -  agir com dolo ou má-fé na análise dos pedidos de acesso à
informação;

IV  -  divulgar,  permitir  a  divulgação,  acessar  ou  permitir  acesso
indevido às informações previstas no art. 5º deste Decreto.

CAPÍTULO VI

DAS SANÇÕES

Art.  17.º  A  pessoa  física  ou  entidade  privada  que  detiver
informações em virtude de vínculo de qualquer natureza com o poder
público  e  deixar  de  observar  o  disposto  nesta  Lei  estará  sujeita  às
seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa;

III - rescisão do vínculo com o poder público;

IV  -  suspensão  temporária  de  participar  em  licitação  e
impedimento de contratar com a administração pública por prazo não
superior a 2 (dois) anos; e

V -  declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com a
administração pública, até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade.

§ 1º As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas
juntamente  com  a  do  inciso  II,  assegurado  o  direito  de  defesa  do
interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias.

§ 2º A reabilitação referida no inciso V será autorizada somente
quando o interessado efetivar o ressarcimento ao órgão ou entidade dos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com
base no inciso IV.

§ 3º A aplicação da sanção prevista no inciso V é de competência
exclusiva da autoridade máxima do órgão ou entidade pública, 
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facultada  a  defesa  do  interessado,  no  respectivo  processo,  no
prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista.

Art. 18.º Os órgãos e entidades públicas respondem diretamente
pelos danos causados em decorrência da divulgação não autorizada ou
utilização  indevida de informações  sigilosas  ou informações  pessoais,
cabendo a apuração de responsabilidade funcional nos casos de dolo ou
culpa, assegurado o respectivo direito de regresso.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se à pessoa física ou
entidade privada que, em virtude de vínculo de qualquer natureza com
órgãos ou entidades, tenha acesso a informação sigilosa ou pessoal e a
submeta a tratamento indevido.

CAPÍTULO VII

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 19.º O Poder Legislativo do Município adequará suas políticas
de  gestão  da  informação,  promovendo  os  ajustes  necessários  aos
processos  de  registro,  processamento,  trâmite  e  arquivamento  de
documentos e informações.

Art.  20.º  Fica  o(a)  Chefe  de  Gabinete/Assessor  Parlamentar
responsável pela disponibilização da informação do local e horário de
funcionamento do protocolo para recebimento dos pedidos feitos por
meio  físico  e  da  divulgação  do  endereço  eletrônico  para  os  pedidos
feitos através da internet, bem como a disponibilização do modelo de
requerimento.

Art.  21.º  Aplicam-se  subsidiariamente  as  demais  normas
estabelecidas pela Lei 12.527/2012, aos procedimentos previstos neste
Decreto.

Art. 22.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Monte Castelo, 15 de junho de 2020.

Leandro Simões de Lima

PRESIDENTE 
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Morro da Fumaça

Prefeitura

ERRATA - LISTA DE DISTRIBUIÇÃO DEFINITIVA DO PMAQ-AB
Publicação Nº 2526824

Errata - LISTA DE DISTRIBUIÇÃO DEFINITIVA DO PMAQ-AB
(Referente aos meses de NOVEMRO de 2019 a ABRIL de 2020)
Francieli Maragno, Gestora do Fundo Municipal de Saúde, Secretária Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social, no uso de suas atribui-
ções legais faz a todos saber o valor de repasse do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica – PMAQ-AB 
aos servidores enquadrados na alínea “A”, §1º, do artigo 4º da Lei Complementar nº 015/2014.
5842 AGENOR JOSÉ MIRANDA NETO FARMACEUTICO 07/08/2019 2.148,73

6059 ALINE MARIA GARCIA ENFERMEIRA 06/04/2020 334,05

5328 ANDREZA ZAGO SERAFIM BEZ FONTANA ASSISTENTE SOCIAL 08/05/2017 1.611,55

3550 CAMILA SOUZA AMARAL ENFERMEIRO 23/11/2016 2.148,73

5855 CAROLINA MICHELS NUERNBERG DENTISTA 02/09/2019 2.148,73

5498 CLEO GAMA PINHEIRO MÉDICO 02/05/2017 2.148,73

5117 CRISTINA PEREIRA MACCARI ENFERMEIRO 07/12/2016 2.148,73

3542 FLAVIO AUGUSTO FARIAS NUNES PE MEDICO 01/07/2010 2.148,73

5611 GISCARD PORTO MEDICO 02/10/2018 2.148,73

5116 IONICE PEREIRA VIEIRA ENFERMEIRO 05/12/2016 2.148,73

3582 JANETE DE FATIMA DOS SANTOS BORDIN ENFERMEIRO 19/07/2010 2.148,73

6015 LARISSA WILLRICH PINHEIRO DENTISTA 17/02/2020 668,09

5805 LUCAS BITTENCOURT FERNANDES MÉDICO 03/05/2019 2.148,73

5513 MARIANA DUSSIONI NASPOLINI ENFERMEIRO 02/04/2018 2.148,73

1074 MARILUCIA LUCIANO LEONARDO F. BIOQUÍMICO 01/05/2011 1.611,55

5392 MARLI ALMERINDO MARTINS EDUCADOR FISICO 01/08/2013 2.148,73

5291 RONI HENRIQUE DE SOUZA NUTRICIONISTA 01/03/2017 2.148,73

4103 SILVIA SILVESTRE NEGRO ODONTOLOGO 12/07/2012 2.148,73

5786 SINARA DE CARVALHO SANTOS ENFERMEIRA 19/03/2019 334,05

3542 SONIA SILVEIRA ROCHA DA SILVA ENFERMEIRO 01/07/2010 2.148,73

5790 THAISSA BROLESI DE SOUZA MÉDICO 25/03/2019 2.148,73

20 Horas

176 SORAIA NETO ODONTOLOGO 10/08/1992 1.074,37

5119 TUANY MEDEIROS BENTO DENTISTA 13/12/2016 1.074,37

Morro da Fumaça em 16 de junho de 2020

Francieli Maragno
Secretária Municipal do Sistema de Saúde e Desenvolvimento Social

REGISTRO DE PREÇO Nº 091/2020 E 092
Publicação Nº 2526817

Morro da Fumaça. PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 091/2020. AQUISIÇÃO DE MADEIRA CONFORME anexo. Data: 
30/06/2020. Hora: 08:30. Local: Setor de Licitação, 2º Piso, Paço Municipal Prefeito Auzilio Frasson, Rua 20 de Maio, 100, Centro, neste 
município. ROBERTO JOSE SAVIO CAETANO – Secretário do Sistema Econômico.

Morro da Fumaça. PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 092/2020. CONTRATAÇÃO DE HORAS MAQUINA PARA RETRO 
ESCAVADEIRA, conforme anexo I. Data: 30/06/2020. Hora: 10:30. Local: Setor de Licitação, 2º Piso, Paço Municipal Prefeito Auzilio Frasson, 
Rua 20 de Maio, 100, Centro, neste município. ROBERTO JOSE SAVIO CAETANO – Secretário do Sistema Econômico.
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Câmara muniCiPal

DECRETO LEGISLATIVO Nº 011/2020
Publicação Nº 2527340

EMENTA:
“ESTABELECE PONTO FACULTATIVO NA CÂMARA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

Vereador ALISON FELIX BERTAN, Presidente da Câmara Municipal, no uso de suas atribuições, e:

CONSIDERANDO o teor do Decreto nº 091/2020, expedido pelo Chefe do Poder Executivo Municipal,

CONSIDERANDO o teor do artigo 236, do Regimento Interno,

DECRETA:
Art. 1º - Fica estabelecido PONTO FACULTATIVO, notadamente em todo Setor Administrativo da Câmara Municipal de Morro da Fumaça/SC, 
no dia 11 de junho de 2020, haja vista que, comemora-se, na referida data, o Dia de Corpus Christi (quinta-feira).

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

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

Câmara Municipal de Morro da Fumaça/SC em 10 de junho de 2020.

ALISON FELIX BERTAN
Presidente

Registrado e publicado, nesta Secretaria, aos dez dias do mês de junho do ano de dois e vinte.

RANGEL DE ROCHI
Agente Administrativo



18/06/2020 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 3174

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 849

Morro Grande

Prefeitura

EXTRATO - ADITIVO DE CONTRATO Nº 5/2020 - PMMG
Publicação Nº 2526073

Aditivo nº: 5/2020
Contrato Principal nº: 13/2020 - PMMG
Natureza: Aditivo de Valor (Acréscimo)
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE
Contratado: MELCON CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
Valor: 1.389,44
Data da Assinatura: 16/06/2020
Vigência Inicial: 16/06/2020
Vigência Final 31/08/2020
Dotações: Conforme contrato principal
Licitação: Edital de Tomada de Preço nº 1/2020 - PMMG

Objeto Resumido:

Acrescentar quantidades a obra de reforma e ampliação da Escola Municipal 
de Ensino Fundamental Prefeito Dário Crepaldi”, resultando no computo fi-
nal, no acréscimo de 0,97%, do valor inicialmente pactuado para o contrato 
nº 13/2020.

Espécie: Execução de Obra
Observação: A íntegra do termo está disponível no site www.morrogrande.sc.gov.br

EXTRATO - ADITIVO DE CONTRATO Nº 6/2020 - PMMG
Publicação Nº 2526074

Aditivo nº: 6/2020
Contrato Principal nº: 13/2020 - PMMG
Natureza: Aditivo de Valor (Supressão)
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE
Contratado: MELCON CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
Valor: 4.062,75
Data da Assinatura: 16/06/2020
Vigência Inicial: 16/06/2020
Vigência Final 31/08/2020
Dotações: Conforme contrato principal
Licitação: Edital de Tomada de Preço nº 1/2020 - PMMG

Objeto Resumido:

Suprimir quantidades a obra de reforma e ampliação da Escola Municipal de 
Ensino Fundamental Prefeito Dário Crepaldi”, resultando no computo final, 
na supressão de 2,85%, do valor inicialmente pactuado para o contrato nº 
13/2020.

Espécie: Execução de Obra
Observação: A íntegra do termo está disponível no site www.morrogrande.sc.gov.br

EXTRATO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2020 - FMS
Publicação Nº 2526640

Ata de Registro de Preços nº 4/2020 - FMS
Órgão Gerenciador Município de Morro Grande – Fundo Municipal de Saúde
Detentora da Ata Branet Gestão de Logística em Saúde Ltda
Valor R$ 52.800,00
Data da Assinatura 17/06/2020
Vigência Inicial 17/06/2020
Vigência Final 17/06/2021
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Licitação Edital de Pregão Presencial nº 2/2020 - FMS

Objeto Resumido

Contratação de empresa especializada na área de informática para licen-
ciamento mensal de sistema para gestão pública municipal de saúde, bem 
como a migração, implantação, treinamento, suporte técnico, serviços de 
manutenção legal, corretiva, evolutiva e correlatos.

Espécie Prestação de Serviços

Observação A íntegra da ata contendo todas as informações, encontra-se no site www.
morrogrande.sc.gov.br

EXTRATO DE CONTRATO Nº 9-2020 - FMS
Publicação Nº 2526643

Contrato nº: 9/2020
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MORRO GRANDE

Contratada: BRANET GESTÃO DE LOGÍSTICA EM SAÚDE LTDA

Valor: R$ 34.800,00
Data da Assinatura: 17/06/2020
Vigência Inicial: 17/06/2020
Vigência Final: 31/12/2020
Dotações: (19) 3103.2033.33903911; (19) 3103.2033.33903905
Licitação: Edital de Pregão Presencial nº 2/2020 - FMS

Objeto Resumido:

Contratação de empresa especializada na área de informática para licen-
ciamento mensal de sistema para gestão pública municipal de saúde, bem 
como a migração, implantação, treinamento, suporte técnico, serviços de 
manutenção legal, corretiva, evolutiva e correlatos.

Espécie: Prestação de Serviços
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Navegantes

Prefeitura

ATA DA SESSÃO 02/2020 FCN
Publicação Nº 2527268

ATA 02-2020 FCN
AOS DIA DEZESSEIS DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE, ÀS OITO HORAS, PREGÃO PRESENCIAL, SE REUNIU A PREGOEIRA FRANCIELE JUS-
TINO, ACOMPANHADO DOS DEMAIS MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO, CONFORME PORTARIA PELA PORTARIA 954/2020, PARA O ATO DE 
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÕES REFERENTES AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020 FCN, 
CUJO OBJETO REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO CÊNICA PARA SEREM UTILIZADOS 
NO CENTRO INTEGRADO DE CULTURA (CIC) E NO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS HOLDE SCARTEZINI (CEU), ATRAVÉS 
DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE NAVEGANTES/SC. INICIADA A SESSÃO, NENHUMA EMPRESA SE FEZ PRESENTE, NÃO HAVENDO INTERES-
SADOS. A PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO SEGUNDO A LEI DE LICITAÇÕES DECIDE DECLARAR A LICITAÇÃO DESERTA, SUGERINDO 
REABRIR O CERTAME COM NOVA PUBLICAÇÃO; SENDO POSSÍVEL, MANTIDAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL, A APROPRIAÇÃO DA REGRA 
DA DISPENSA LICITATÓRIA DO INCISO V DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93, DESDE QUE NÃO SE POSSA REPETIR O PROCEDIMENTO SEM 
PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO. ENCAMINHAM-SE OS AUTOS À APRECIAÇÃO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA DELIBERAÇÃO. NADA 
MAIS HAVENDO A RELATAR, PREGOEIRA ENCERROU A SESSÃO, LAVRANDO-SE A PRESENTE ATA, QUE LIDA E ACHADA CONFORME, VAI 
ASSINADA.

ATA DA SESSÃO 03/2020 FUMSCI
Publicação Nº 2526481

ATA 03/2020 – FUMSCI

ABERTO O CERTAME AS OITO HORAS DO DIA DEZESSETE DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE, NO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES/SC, NESTE 
ATO REPRESENTADO PELA PREGOEIRA FRANCIELE JUSTINO E EQUIPE DE APOIO INSTITUÍDA PELA PORTARIA 954/2020, TORNA-SE PÚ-
BLICO PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS O PREGÃO PRESENCIAL N°: 03/2020 FUNSCI. CUJO OBJETO É REGISTRO DE PREÇO 
VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA 
COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, COMPONENTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTOS NÁUTICOS (EMBARCAÇÕES, 
MOTORES E QUADRICICLOS) DE USO OPERACIONAL DA 2ª COMPANHIA DE BOMBEIROS MILITAR DE NAVEGANTES/SC. COM A PARTI-
CIPAÇÃO DAS EMPRESAS AUTO MECÂNICA RH LTDA, MURILO JOSE NUNES SIQUEIRA SE ENQUADRAM COMO ME/EPP. PRESENTE NO 
CERTAME SR. RODRIGO BECHTOLD SCHLICKMANN CABO DO BOMBEIRO. APÓS AS CONSIDERAÇÕES DE PRAXE FORAM VISTADOS OS 
DOCUMENTOS DO CREDENCIAMENTO, ONDE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO. ABERTO O ENVELOPE RELATIVO ÀS PROPOSTAS ONDE VERI-
FICOU–SE QUE AS EMPRESAS CREDENCIADAS CUMPRIRAM COM OS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL. SENDO DISPONIBILIZADO AOS 
CREDENCIADOS OS DOCUMENTOS DAS PROPOSTAS PARA ANÁLISE, RUBRICA E MANIFESTAÇÕES, ONDE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO. 
PASSANDO PARA A ETAPA DE LANCES; ONDE NO LOTE 01 SAGROU-SE VENCEDORA A EMPRESA MURILO JOSE NUNES SIQUEIRA COM O 
VALOR DE R$ 18.000,00; NO LOTE 02 A EMPRESA MURILO JOSE NUNES SIQUEIRA NÃO ENTROU PARA LANCES POR NÃO APRESENTAR 
ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 5.1.4 CONFORME EDITAL, SAGROU-SE VENCEDORA A EMPRESA AUTO MECANICA RH LTDA COM O VALOR DE 
R$ 28.000,00; FORAM ANALISADOS OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO QUAL VERIFICOU–SE QUE A EMPRESA VENCEDORA CUMPRIU 
COM TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL. ESTA ATA SERÁ DISPONIBILIZADA NO SITE WWW.NAVEGANTES.SC.GOV.BR, NÃO 
HAVENDO MENÇÃO DE RECURSOS ENCERRA-SE O PRESENTE CERTAME, E ENCAMINHA-SE PARA AUTORIDADE COMPETENTE. EU, AGATH 
S. JENSEN GERALDINO LAVREI O PRESENTE REGISTRO DE ACONTECIMENTOS QUE APÓS LIDO E CONFERIDO SEGUE ASSINADO PELOS 
CREDENCIADOS PRESENTES NESTA ABERTURA QUE PERMANECERÃO ATÉ A LAVRATURA DA MESMA.

ATA DA SESSÃO 21/2020 PMN -- RESULTADO FINAL
Publicação Nº 2527275

Ata 21/2020 PMN – SESSÃO FINAL
Aos nove de junho de dois mil e vinte, na sala da administração, do Paço municipal, com a presença da Comissão Permanente nomeada pela 
portaria nº 952 de treze de fevereiro de dois mil e vinte, para score final da Tomada de Preço nº 21/2020 PMN, cujo objeto é Tomada de 
preços visando a contratação de empresa especializada em tecnologia da informação para cessão de uso de software de sistema de controle 
interno para a gestão pública, compreendendo serviços de processamento de dados, gerenciamento de banco de dados, planejamento e 
implantação do sistema, através da secretaria municipal de gestão e controle do município de navegantes/sc. Segundo a analise da Comis-
são Técnica a empresa Betha Sistemas foi desclassificada devido ao não cumprimento dos itens 3.1, 3.2, 3.3 e 3.6 do módulo III e do item 
7.99 do módulo VII que são mandatórios. A empresa CPL foi classificada. Sendo assim se consagrou vencedora a empresa CPL no lote 3 e 
lote 4, restou fracassado os lotes 1 e 2. Abre - se prazo para recurso. Momento em que encerra a sessão

http://www.navegantes.sc.gov.br/
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AVISO DE LICITAÇÃO -- PREGÃO PRESENCIAL 04/2020 FCN -- DATA RETIFICADA
Publicação Nº 2527206

PREFEITURA DE NAVEGANTES – TOMADA DE PREÇO 04/2020 FCN
DATA RETIFICADA
Comunicamos na forma da lei 8.666/93 e suas alterações, que se encontra aberto o processo licitatório do objeto: Tomada de preço visando 
a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia (com fornecimento de material e mão de obra) para execução de obras 
de reforma/ampliação do Centro Integrado de Cultura Prefeito Manoel Evaldo Muller, através da Fundação Cultural de Navegantes/SC. En-
trega/envelopes: 03/07/2020 até às 8h50. Abertura/envelopes: 03/07/2020 às 9h. O edital se encontra à disposição na Rua João Emílio nº 
100, Navegantes/SC e no site: www.navegantes.sc.gov.br link fornecedor. EMÍLIO VIEIRA – Prefeito.

AVISO DE LICITAÇÃO -- PREGÃO PRESENCIAL 29/2020 FMS
Publicação Nº 2527249

PREFEITURA DE NAVEGANTES – PREGÃO PRESENCIAL 29/2020 FMS
Comunicamos na forma da Lei 8.666/93 e suas alterações, que se encontra aberto o processo licitatório do objeto: Registro de preços vi-
sando a aquisição de medicamentos que compõem o Remume - Relação Municipal de Medicamentos para dar cumprimento ao TAC - Termo 
de Ajuste de Conduta nº 0001/2015/01PJ/NAV, firmado entre o Ministério Público e o munícipio de Navegantes, para atendimento aos pa-
cientes da Farmácia Básica das unidades de Saúde (UBS), Farmácia Municipal e Centros de Referência, conforme relação atualizada para o 
ano de 2020, através do Fundo Municipal de Saúde de Navegantes/SC. Entrega/envelopes: 30/06/2020 até às 13h50. Abertura/envelopes: 
30/06/2020 às 14h. O edital se encontra à disposição na Rua João Emílio nº 100, Navegantes/SC e no site: www.navegantes.sc.gov.br link 
fornecedor. EMÍLIO VIEIRA – Prefeito.

AVISO DE LICITAÇÃO -- PREGÃO PRESENCIAL 30/2020 FMS
Publicação Nº 2527232

PREFEITURA DE NAVEGANTES – PREGÃO PRESENCIAL 30/2020 FMS
Comunicamos na forma da Lei 8.666/93 e suas alterações, que se encontra aberto o processo licitatório do objeto: Registro de preços 
visando a aquisição de teste rápidos de Covid-19 com detecção de anticorpos Igg e Igm, para o enfrentamento da pandemia através do 
Fundo Municipal de Saúde de Navegantes/SC.. Entrega/envelopes: 24/06/2020 até às 7h50. Abertura/envelopes: 24/06/2020 às 8h. O 
edital se encontra à disposição na Rua João Emílio nº 100, Navegantes/SC e no site: www.navegantes.sc.gov.br link fornecedor. EMÍLIO 
VIEIRA – Prefeito.

DECRETO 115/2020
Publicação Nº 2526876

DECRETO Nº 115, DE 16 DE JUNHO DE 2020.

Altera o decreto 202/2015 e insere a possibilidade de inscrição de condomínios edilícios no cadastro econômico municipal.

O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, inciso III da Lei Orgânica Municipal, e conside-
rando o contido nos artigos 224 a 226 e 298 a 311 da Lei Complementar nº 6 de 31 de dezembro de 2002, e

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a inscrição de condomínios edilícios entre o rol de contribuintes;

DECRETA:
Art. 1º - Fica inserido o inciso III no §1º do art. 1º do Decreto n. 202, de 12 de março de 2015, com a seguinte redação:

III - condomínios edilícios residenciais ou comerciais, conceituados nos termos do art. 1.332 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

Art. 2º Fica inserido o § 6º no art. 1º do Decreto n. 202, de 12 de março de 2015, com a seguinte redação:

§6º Excetuam-se das disposições previstas no § 2º deste artigo, os condomínios edilícios residenciais

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Navegantes (SC), 16 de junho de 2020.

EMÍLIO VIEIRA
Prefeito

MARCIO DA ROSA
Secretário de Administração e Logística

http://www.navegantes.sc.gov.br
http://www.navegantes.sc.gov.br
http://www.navegantes.sc.gov.br
https://leismunicipais.com.br/lei-organica-navegantes-sc
https://leismunicipais.com.br/a/sc/n/navegantes/lei-complementar/2002/0/6/lei-complementar-n-6-2002-institui-o-codigo-tributario-do-municipio-de-navegantes
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DECRETO 116/2020
Publicação Nº 2527019

DECRETO Nº 116 DE 16 DE JUNHO DE 2020

INCLUI O ART. 10.-A, NO DECRETO MUNICIPAL Nº 63, DE 13 ABRIL DE 2020 DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 60, inciso III, da Lei Orgânica do Município,
Considerando a necessidade de adoção de medidas para preservar e assegurar a manutenção da saúde e da segurança à população, em 
continuidade das medidas e ações em saúde pública para a prevenção, contenção e enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo coronavírus (COVID-19);

DECRETA:
Art. 1º O Decreto Municipal nº 63, de 13 de abril de 2020, passa a vigorar com a inclusão do Art. 10.-A, com a seguinte redação:

“Art. 10.-A Havendo descumprimento das medidas estabelecidas neste decreto, as autoridades competentes devem apurar a eventual 
prática da infração administrativa prevista no inciso VII do art. 10 da Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, bem como do crime 
previsto no art. 268 do Código Penal.”

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 16 DE JUNHO DE 2020.

EMÍLIO VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Marcio da Rosa
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

EXTRATO CONTRATUAL 115/2020 PMN
Publicação Nº 2527285

Prefeitura Municipal de Navegantes
Contrato Nº..: 115/2020
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
Contratada...:. BALTT EMPREITEIRA, TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA
CNPJ: 00.145.589/0001-16
Proprietários: Rogério Luis Baltt e Fabiana Schadeck Baltt
Vigência ....... : Início: 15/06/2020 Término:. 15/06/2021*.
Licitação ...... : Tomada de Preço nº 61/2020 PMN
Valor Total: R$ 448.963,73
Recursos ..... : Dotação: 1.014.4.4.90.00.00.00.00.00 / 1.014.4.4.90.00.00.00.00.00
Objeto .......... : TOMADA DE PREÇO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DRE-
NAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS, CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA 
JOÃO SILVA E TRAVESSA HYGINO JOSÉ FRANCISCO, NO BAIRRO SÃO DOMINGOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO 
MUNICÍPIO DE NAVEGANTES/S (EM RAZÃO DA ANULAÇÃO DO PROCESSO TOMADA DE PREÇO N° 01/2020 PMN).
* conforme clausula 3.1.2 do contrato 12 (doze) meses
Navegantes, 15 de junho de 2020.

PORTARIA 2536/2020
Publicação Nº 2526839

PORTARIA Nº 2536 DE 17 DE JUNHO DE 2020

DESIGNA SERVIDOR AUTORIZADO A DIRIGIR O VEÍCULO QUE ESPECIFICA.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA, no uso das suas atribuições legais e de acordo com o DECRETO nº 79 de 19 de maio 
de 2017, bem como a Lei Orgânica de Navegantes

RESOLVE:
Art. 1º. AUTORIZAR, por este ato, o servidor abaixo designado a dirigir o veículo RENAULT KWIS – PLACA QTL6B43, que será utilizado para 
a realização dos trabalhos da Secretaria Municipal de Saneamento Básico.

a) Francisco Manoel Couto Neto.
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Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 17 DE JUNHO DE 2020.

MÁRCIO DA ROSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

PORTARIA 2537/2020
Publicação Nº 2526841

PORTARIA Nº 2537 DE 17 DE JUNHO DE 2020

DESIGNA SERVIDOR AUTORIZADO A DIRIGIR O VEÍCULO QUE ESPECIFICA.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA, no uso das suas atribuições legais e de acordo com o DECRETO nº 79 de 19 de maio 
de 2017, bem como a Lei Orgânica de Navegantes

RESOLVE:

Art. 1º. AUTORIZAR, por este ato, o servidor abaixo designado a dirigir o veículo RENAULT KWID – PLACA QTL6B43, que será utilizado para 
a realização dos trabalhos da Secretaria Municipal de Saneamento Básico.

a) Felipe Marques Santana.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 17 DE JUNHO DE 2020.

MÁRCIO DA ROSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

PORTARIA 2538/2020
Publicação Nº 2526842

PORTARIA Nº 2538 DE 17 DE JUNHO DE 2020

DESIGNA SERVIDOR AUTORIZADO A DIRIGIR O VEÍCULO QUE ESPECIFICA.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA, no uso das suas atribuições legais e de acordo com o DECRETO nº 79 de 19 de maio 
de 2017, bem como a Lei Orgânica de Navegantes

RESOLVE:

Art. 1º. AUTORIZAR, por este ato, o servidor abaixo designado a dirigir o veículo RENAULT KWID – PLACA QTL6B43, que será utilizado para 
a realização dos trabalhos da Secretaria Municipal de Saneamento Básico.

a) Elen dos Santos Paixão Daniel Augusto.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 17 DE JUNHO DE 2020.

MÁRCIO DA ROSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
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PORTARIA 2539/2020
Publicação Nº 2526844

PORTARIA Nº 2539 DE 17 DE JUNHO DE 2020

DESIGNA SERVIDOR AUTORIZADO A DIRIGIR O VEÍCULO QUE ESPECIFICA.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA, no uso das suas atribuições legais e de acordo com o DECRETO nº 79 de 19 de maio 
de 2017, bem como a Lei Orgânica de Navegantes

RESOLVE:
Art. 1º. AUTORIZAR, por este ato, o servidor abaixo designado a dirigir o veículo RENAULT KWID – PLACA QTL6B43, que será utilizado para 
a realização dos trabalhos da Secretaria Municipal de Saneamento Básico.

a) Robespierre Xavier da Silva Junior.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 17 DE JUNHO DE 2020.

MÁRCIO DA ROSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

PORTARIA 2540/2020
Publicação Nº 2526845

PORTARIA Nº 2540 DE 17 DE JUNHO DE 2020

DESIGNA SERVIDOR AUTORIZADO A DIRIGIR O VEÍCULO QUE ESPECIFICA.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA, no uso das suas atribuições legais e de acordo com o DECRETO nº 79 de 19 de maio 
de 2017, bem como a Lei Orgânica de Navegantes

RESOLVE:
Art. 1º. AUTORIZAR, por este ato, o servidor abaixo designado a dirigir o veículo RENAULT KWID – PLACA QTL6B83, que será utilizado para 
a realização dos trabalhos da Secretaria Municipal de Saneamento Básico.

a) Francisco Manoel Couto Neto.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 17 DE JUNHO DE 2020.

MÁRCIO DA ROSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

PORTARIA 2541/2020
Publicação Nº 2526846

PORTARIA Nº 2541 DE 17 DE JUNHO DE 2020

DESIGNA SERVIDOR AUTORIZADO A DIRIGIR O VEÍCULO QUE ESPECIFICA.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA, no uso das suas atribuições legais e de acordo com o DECRETO nº 79 de 19 de maio 
de 2017, bem como a Lei Orgânica de Navegantes

RESOLVE:
Art. 1º. AUTORIZAR, por este ato, o servidor abaixo designado a dirigir o veículo RENAULT KWID – PLACA QTL6B83, que será utilizado para 
a realização dos trabalhos da Secretaria Municipal de Saneamento Básico.

a) Felipe Marques Santana.
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Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 17 DE JUNHO DE 2020.

MÁRCIO DA ROSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

PORTARIA 2542/2020
Publicação Nº 2526847

PORTARIA Nº 2542 DE 17 DE JUNHO DE 2020

DESIGNA SERVIDOR AUTORIZADO A DIRIGIR O VEÍCULO QUE ESPECIFICA.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA, no uso das suas atribuições legais e de acordo com o DECRETO nº 79 de 19 de maio 
de 2017, bem como a Lei Orgânica de Navegantes

RESOLVE:

Art. 1º. AUTORIZAR, por este ato, o servidor abaixo designado a dirigir o veículo RENAULT KWID – PLACA QTL6B83, que será utilizado para 
a realização dos trabalhos da Secretaria Municipal de Saneamento Básico.

a) Elen dos Santos Paixão Daniel Augusto.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 17 DE JUNHO DE 2020.

MÁRCIO DA ROSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

PORTARIA 2543/2020
Publicação Nº 2526848

PORTARIA Nº 2543 DE 17 DE JUNHO DE 2020

DESIGNA SERVIDOR AUTORIZADO A DIRIGIR O VEÍCULO QUE ESPECIFICA.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA, no uso das suas atribuições legais e de acordo com o DECRETO nº 79 de 19 de maio 
de 2017, bem como a Lei Orgânica de Navegantes

RESOLVE:

Art. 1º. AUTORIZAR, por este ato, o servidor abaixo designado a dirigir o veículo RENAULT KWID – PLACA QTL6B83, que será utilizado para 
a realização dos trabalhos da Secretaria Municipal de Saneamento Básico.

a) Robespierre Xavier da Silva Junior.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 17 DE JUNHO DE 2020.

MÁRCIO DA ROSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
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PORTARIA 2544/2020
Publicação Nº 2526850

PORTARIA Nº 2544 DE 17 DE JUNHO DE 2020

DESIGNA SERVIDOR AUTORIZADO A DIRIGIR O VEÍCULO QUE ESPECIFICA.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA, no uso das suas atribuições legais e de acordo com o DECRETO nº 79 de 19 de maio 
de 2017, bem como a Lei Orgânica de Navegantes

RESOLVE:
Art. 1º. AUTORIZAR, por este ato, o servidor abaixo designado a dirigir o veículo RENAULT KWID – PLACA QTL6B83, que será utilizado para 
a realização dos trabalhos da Secretaria Municipal de Saneamento Básico.

a) Saul José Simas.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 17 DE JUNHO DE 2020.

MÁRCIO DA ROSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

PORTARIA 2545/2020
Publicação Nº 2526853

PORTARIA Nº 2545 DE 17 DE JUNHO DE 2020

DESIGNA SERVIDOR AUTORIZADO A DIRIGIR O VEÍCULO QUE ESPECIFICA.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA, no uso das suas atribuições legais e de acordo com o DECRETO nº 79 de 19 de maio 
de 2017, bem como a Lei Orgânica de Navegantes

RESOLVE:
Art. 1º. AUTORIZAR, por este ato, o servidor abaixo designado a dirigir o veículo I/KIA UK2500 HD – PLACA MLW7875, que será utilizado 
para a realização dos trabalhos da Secretaria Municipal de Saneamento Básico.

a) Felipe Marques Santana.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 17 DE JUNHO DE 2020.

MÁRCIO DA ROSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

PORTARIA Nº 2347 DE 22 DE MAIO DE 2020
Publicação Nº 2526364

PORTARIA Nº 2347 DE 22 DE MAIO DE 2020

DESIGNA SERVIDOR PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR CONTRATOS VIGENTES CONFORME ESPECIFICA.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA, no uso das suas atribuições legais e de acordo com o DECRETO nº 79 de 19 de maio 
de 2017, bem como a Lei Complementar 007 de 11/11/2003 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Navegantes

RESOLVE:
I - DESIGNAR, por este ato para acompanhar e fiscalizar o contrato 94/2020 PMN do processo licitatório, Dispensa de Licitação nº 69/2020 
PMN, cujo objeto: DISPENSA DE LICITAÇÃO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA PARA O ACOLHIMENTO DA 
ADOLESCENTE J.V.S.M., A FIM DE DAR CUMPRIMENTO À ORDEM JUDICIAL EMANADA ORIGINARIAMENTE NOS AUTOS Nº 5003203-
24.2020.8.24.0135/SC, QUE TRAMITA NA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NAVEGANTES/SC.
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Fiscal: Luiz Fernando Gomes-- (titular)
Iuli da Cunha Ceschin Bublitz -- (suplente)

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 28 DE MAIO DE 2020.

MÁRCIO DA ROSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

RESPOSTA DO RECURSO DO PREGÃO 25/2020 FMS -- LFP COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI EPP
Publicação Nº 2526474

ATA DE JULGAMENTO DE RECURSO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2020 FMS

Aos 17 dias do mês de junho de 2020, às 10h, reuniu-se a pregoeira com sua equipe de apoio, designados pela Portaria número 954 de 12 
de fevereiro de 2020, com intuito de analisar e julgar recurso referente Pregão Presencial nº 25/2020, cujo OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS 
VISANDO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (ALIMENTAÇÃO ESPECIAL) PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO CES - CENTRO ESPECIALIZA-
DO DE SAÚDE E DO CETA - CENTRO EPIDEMIOLÓGICO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE NAVEGANTES/SC.. Protocolada pela empresa LFP COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI EPP - CNPJ: 26.554.718/0001-13.

PRELIMINARMENTE

A Pregoeira e a equipe, ao receberem o recurso, verificaram que o mesmo foi protocolado tempestivamente em 10/06/2020.
Em síntese, manifesta-se a empresa, através de recurso, arguindo ser ilegal a classificação da empresa MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S.A, 
no item 07, visto que esta apresentou lance final com valor dentro da margem de 5%, que beneficiaria a empresa subsequente sendo ela ME 
ou EPP de acordo com a LC 123/06. Menciona a empresa que foi dada a oportunidade a empresa de ofertar novo lance, após encerramento 
desta etapa, para que não houve o empate ficto mencionado na lei, sendo esta ato ilegal e prejudicial ao benefício previsto.

DECISÃO

Diante do que foi apresentado é importante salientar que, a pregoeira e sua equipe de apoio ao analisarem os recursos poderão proceder à 
reconsideração de seus atos, se assim julgarem pertinente, ou a remessa à autoridade superior competente caso mantenham sua decisão 
inicial, conforme dispõe o Art. 109, §4º, da Lei 8.666/93.
Visto esta prerrogativa, a comissão analisando as questões, verificou que:
É pertinente o apontamento da empresa recorrente em relação ao descumprimento da LC123/06, visto que:
A Lei Complementar nº 123/06 assegura às microempresas e às empresas de pequeno porte preferência nas contratações, direito de pre-
ferência em caso de empate (art. 44). No pregão, consideram-se empatadas aquelas situações em que as propostas apresentadas por ME 
e EPP sejam iguais ou até 5% superiores ao melhor preço obtido ao final da fase de lances (art. 44, § 2º, da LC no 123/06).
Nos termos do art. 45, § 3º, da LC nº 123/06, havendo o empate, a ME ou EPP mais bem classificada será convocada para apresentar nova 
proposta, logo após o encerramento da fase de lances, quando lhe será oportunizado o prazo de cinco minutos para exercer seu direito de 
preferência.
A Lei nº 10.520/02, por sua vez, impõe ao pregoeiro, ao término da etapa de lances, o dever de avaliar a aceitabilidade da proposta de 
menor preço (art. 4º, inc. XI) e, tanto quanto possível, negociar com o licitante proponente a obtenção de condições ainda mais vantajosas 
(art. 4º, inc. XVII).
Aqui surge a polêmica. Sendo uma média ou grande empresa a licitante mais bem classificada ao final da fase de lances, e verificada a 
existência de ME ou EPP com ela empatada, segundo a sistemática definida pela LC nº 123/06, poderia o pregoeiro negociar com a licitante 
primeira classificada de modo a ampliar a sua diferença de preços em relação a ME ou EPP para mais de 5% e assim evitar a aplicação do 
direito de preferência? Ou, antes de negociar com a primeira classificada na forma da Lei nº 10.520/02, necessariamente cumpre ao pre-
goeiro aplicar a sistemática da LC nº 123/06?
Desde logo, não parece possível o pregoeiro negociar primeiro com a grande empresa para somente depois verificar, com base no preço 
reduzido, a condição de empate prevista na Lei Complementar nº 123/06.
Isso porque, essa prática funcionaria como expediente capaz de inibir o direito de preferência dado às MEs e EPPs pela Lei Complementar 
nº 123/06. Ou seja, para evitar o empate, bastaria a licitante mais bem classificada, como foi o caso, por meio da negociação, elevar a 
diferença de sua proposta para a ME ou EPP em mais de 5%.
As medidas previstas no Estatuto das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte constituem o estabelecimento de verdadeira política 
pública, ao passo que instituem normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser concedido a essas pessoas, conforme 
previsto na Constituição da República.
Por essa razão, encerrada a etapa de lances no pregão, deve o pregoeiro, primeiro, examinar a aceitabilidade das propostas e, apurada a 
condição de empate na forma LC nº 123/06, CONCEDER O DIREITO DE PREFERÊNCIAS À ME OU À EPP. Somente depois será viável intentar 
negociação com a licitante mais bem classificada, a qual poderá ser, inclusive, uma ME ou EPP que tenha exercido o direito de preferência.

Por isso, houve um equívoco por parte da comissão, em possibilitar a empresa MERCO SOLUÇÕES, após encerrada a etapa de lances, de 
ofertar nova proposta, sem conceder o benefício a empresa recorrente.

Diante do que foi exposto, e com a prerrogativa de rever seus próprios atos, a pregoeira com sua equipe de apoio, recebem o presente 
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recurso e dão provimento, retornando a etapa do encerramento dos lances, onde a empresa MERCO SOLUÇÔES apresentou último lance 
no valor de R$22,75, e concedendo o benefício previsto em lei à empresa LFP que apresentou proposta dentro da margem de 5%, que 
usufruindo desta prerrogativa apresentou proposta de R$22,74,
Com isso, a empresa LFP é considerada a vencedora do item 07 do presente edital pelo valor de R$22,74.

Publique-se;

É a decisão. Navegantes, 17 de junho de 2020.

Pregoeira Franciele Justino

Equipe de Apoio:

Keila Aparecida Paixão Fernandes

Inglid Lima Gonçalves

Agath Stefany Jensen

inStituto de PrevidênCia SoCial do muniCíPio de naveGanteS - naveGanteSPrev

EXTRATO CONTRATO N° 02/2020
Publicação Nº 2526693

Extrato Contrato n° 02/2020IPP
Licitação: Chamamento Público nº 02/2019/PMN
Comodatário: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES – NAVEGANTESPREV
Objeto: Chamamento Público visando à seleção de proposta de cessão do direito de uso de programa de computador, em regime de como-
dato, de forma não onerosa para o Município de Navegantes e seus servidores públicos, com o objetivo de realizar o controle e o processa-
mento eletrônico das condições em folha de pagamento, via internet.
Comodante: ZETRASOFT LTDA.
CNPJ: 03.881.239/0001-06
Valor: não oneroso e sem ônus ou encargo de qualquer natureza para o comodatário e seus segurados.
Vigência: 48 meses
Navegantes, 04 de junho de 2020.

GISELE DE OLIVEIRA FERNANDES
Diretora Presidente

PORTARIA Nº 40 DE 17 DE JUNHO DE 2020
Publicação Nº 2526700

PORTARIA N º 40 DE 17 DE JUNHO DE 2020.

DESIGNA SERVIDOR PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR CONTRATOS VIGENTES CONFORME ESPECIFICA.

A DIRETORA-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei Complementar n° 99/2011,

RESOLVE:
I - DESIGNAR, por este ato para acompanhar e fiscalizar o Contrato nº 02/2020, Objeto: Chamamento Público visando à seleção de proposta 
de cessão do direito de uso de programa de computador, em regime de comodato, de forma não onerosa para o Município de Navegantes 
e seus servidores públicos, com o objetivo de realizar o controle e o processamento eletrônico das condições em folha de pagamento, via 
internet, conforme Chamamento Público nº 02/2019/PMN.

FISCAL TITULAR: DENISE DA SILVA
FISCAL SUPLENTE: LACI ANA CESÁRIO ADRIANO

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES, 17 DE JUNHO DE 2020.

Gisele de Oliveira Fernandes
DIRETORA-PRESIDENTE DO NAVEGANTESPREV
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Denise da Silva
FISCAL DE CONTRATO TITULAR
Laci Ana Cesário Adriano
FISCAL DE CONTRATO SUPLENTE

Esta Portaria foi registrada e publicada no Instituto de Previdência Social do Município de Navegantes nesta data.
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Nova Erechim

Prefeitura

PORTARIA Nº 98/2020 DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA LOTAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, 
ANTONIO SKIERZYNSKI

Publicação Nº 2526405

PORTARIA Nº 98, DE 17 DE JUNHO DE 2020.
Dispõe sobre a alteração da lotação de servidor público municipal.

O Prefeito Municipal de Nova Erechim, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais e conforme dispõe o Art. 61 da Lei Orgânica 
Municipal.

CONSIDERANDO:
A necessidade de Servidor Municipal para desempenhar suas funções na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

R E S O LV E:

Art. 1º Fica designado o Servidor Municipal ANTONIO SKIERZYNSKI, Matrícula 4081/01, ocupante do cargo de Motorista, lotado na Secre-
taria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, para desempenhar suas funções junto a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Nova Erechim (SC), em 17 de junho de 2020.

NEDIO ANTONIO CASSOL
Prefeito Municipal
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Nova Itaberaba

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 104-2020
Publicação Nº 2527413

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO de Nova ItaberabA
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: Pregão
Processo Adm. Nº.: 104/2020
Edital: Pregão Nº.: 40/2020
Tipo: Menor preço / Unitário
Objeto: Contratação de Empreza especializada para Higienização Completa de Climatizadores
Entrega dos Envelopes: 13:30 horas do dia 30 de junho de 2020.
Local de Entrega dos Envelopes: Sede da Prefeitura. Rua José Marocco nº 2226. Nova Itaberaba-SC.
Abertura dos Envelopes: 13:30 horas do dia 30 de junho de 2020.
Local de Abertura dos Envelopes: Sede da Prefeitura. Rua José Marocco nº 2226. Nova Itaberaba-SC.
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Rua José Marocco nº 2226, nos dias úteis, das Segunda à Sexta, das 
07:30 às 11:30 e das 13:00 as 17:00 horas, ou pelo fone (049) 3327 0066.
A licitação será regida pela Lei N° 10.520/2002 e supletivamente pela Lei Nº 8.666/93.

NOVA ITABERABA, 17 de junho de 2020

MARCIANO MAURO PAGLIARINI
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº. 236/2020 DE 17 DE JUNHO DE 2020
Publicação Nº 2527401

DECRETO Nº. 236/2020 DE 17 DE JUNHO DE 2020

“ DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO DICIONAL
SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS ”

MARCIANO MAURO PAGLIARINI, Prefeito Municipal de Nova Itaberaba, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, espe-
cialmente o disposto na Lei Municipal nº 1.262/2019 de 17 de dezembro de 2019.
DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar Adicional no Município de Nova Itaberaba no exercício 2019, no valor de R$ 160.000,00 (Cento 
e sessenta mil reais), no Projeto Atividade 1.006- Construção do Centro de Referência de Assistência Social, na modalidade de aplicação 
4.4.90 – Aplicação Direta – criando a Fonte 0.3.00 - Superávit – Recursos Ordinários, conforme programação a seguir.

Órgão: 05 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade Orçamentária: 01 Fundo Municipal de Assistência Social
Função: 008 Assistência Social
Sub-Função: 244 Assistência Comunitária
Programa: 07 ASSISENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 1.006 – CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Modalidade de Aplicação 4.4.90 – Aplicação Direta
Fonte: 03.00 - Superávit – Recursos Ordinários
Detalhamento: 0000 – Sem detalhamento da Destinação de Recursos R$ 160.000,00

Art. 2º - Os recursos para Abertura do Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior, decorrerá do disposto no art. 5º, inciso 
III da Lei Municipal nº 1.262/2019 – LOA, Superávit Financeiro do exercício de 2019, no valor de R$ 160.000,00 (Cento e sessenta 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 17 DE JUNHO DE 2020.

MARCIANO MAURO PAGLIARINI
Prefeito Municipal



18/06/2020 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 3174

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 863

GILBERTO SOUZA DOS SANTOS
Sec. Mun. De Adm. e Fazenda

MAURO C. R. DOS SANTOS
Assessor Jurídico

PORTARIA N.º 111/2020 DE 17 DE JUNHO DE 2020
Publicação Nº 2527407

PORTARIA N.º 111/2020 DE 17 DE JUNHO DE 2020.

“DESIGNA RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFÂNCIA E JUVENTUDE (SIPIA) E PELO SISTEMA NACIONAL DE ATEN-
DIMENTO SOCIOEDUCATIVO (SINASE) DO MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA E OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ITABERABA-SC, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO: A necessidade de designar servidores responsáveis pelo SIPIA e SINASE do município de Nova Itaberaba/SC, consoante 
a Lei no 12.594, de 18 de janeiro de 2012;

RESOLVE:
1º - Ficam designados às servidoras Carla Rosani da Silva Maschio, servidora efetiva, psicóloga, e Criscieli Bianchi, admitida em caráter 
temporário (ACT), assistente social, para responder pelo Serviço de Acompanhamento das Medidas Socioeducativas em meio aberto de 
adolescentes e alimentação do SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFÂNCIA E JUVENTUDE – SIPIA e SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO – SINASE do Município de Nova Itaberaba/SC.
Art. 2º - A designação para responder pelos sistemas SIPIA e SINASE não ensejará acréscimo em suas remunerações por esta atribuição.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrario, em especial a Portaria nº 031/2016.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ITABERABA-SC, 17 DE JUNHO DE 2020.

MARCIANO MAURO PAGLIARINI
Prefeito Municipal

GILBERTO SOUZA DOS SANTOS
Secretário Mun. De Administração e Fazenda

MAURO C. R. DOS SANTOS
Assessor Jurídico
Assessor Jurídico
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Nova Trento

Prefeitura

DECRETO 087 2020
Publicação Nº 2526440

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO nº 087/2020

convoca aprovado no PROCESSO SELETIVO 05/2019, DE 01/11/2019, HOMOLOGADO EM 17/01/2020, QUE nomina para comparecimento 
E apresentação de documentação junto AO SETOR DE RECURsos humanos, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA TRENTO, ISABEL CRISTINA CIPRIANI TELL, no uso de suas atribuições legais, con-
feridas pelo art. 30, I da CF; art. 11, VI, VII e IX, e art. 94, VII, da Lei Orgânica do Município de Nova Trento, e demais dispositivos legais 
pertinentes:
DECRETA:
Art. 1º – Fica convocado o candidato classificado nominado no Anexo I, do presente Decreto para encaminhar por meio eletrônico (rh@
novatrento.sc.gov.br), ao Setor de Recursos Humanos , nos dias 17, 18 e até as 13hs do dia 19 de junho de 2020, evitando o contato pre-
sencial, os seguintes documentos (original escaneado):
I – 01 (uma) foto 3/4;
II – Carteira de Identidade;
III – CPF e CPF dos dependentes;
IV – CNH (Carteira Nacional de Habilitação) de acordo com a categoria exigida (se for o caso);
V – Título Eleitoral;
VI – Carteira de Trabalho e Previdência Social;
VII – Inscrição no PIS/PASEP;
VIII – Certidão de Casamento ou Atestado de Óbito (se for o caso);
IX – Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos (Conforme dispõe Lei nº 2.698 de 20 de dezembro de 2018);
X – Comprovante de Residência atualizado;

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
GABINETE DO PREFEITO
XI – Comprovação de aptidão física e mental para o exercício da função, mediante apresentação de atestado laboral;
XII – Certidão negativa da Justiça Eleitoral comprovando sua regularidade;
XIII – Comprovante da quitação com o Serviço Militar Obrigatório, (se for o caso);
XIV – Diploma ou Histórico Escolar (Ensino Fundamental, Ensino Médio, Técnico, Graduação/Pós-Graduação/Mestrado) em conformidade 
com a área que irá atuar (vide Edital);
XV – Comprovante de Registro do Órgão de Classe (se for o caso);
XVI – Certidão negativa de antecedentes criminais, expedida, há no máximo 6 (seis) meses, ou dentro do prazo de validade do documento;
XVII – Declaração de bens; Declaração de acúmulos ou não de cargos; Declaração de penalidade disciplinar; Declaração de ausência de 
parentesco (retirar no setor de Recursos Humanos deste Órgão);
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Registre-se e publique-se na forma da Lei.

Nova Trento/SC, 17 de junho de 2020.

ISABEL CRISTINA CIPRIANI TELL
Secretário Municipal de Educação

RAFAEL VISENTAINER ADAMI
Secretário Municipal de Administração e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL E NOVA TRENTO
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO I
(Decreto nº 087/2020)

CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA HABILITADO – 40 HORAS SEMANAIS

Classificação Nome completo

1º JOSÉ LUIZ FONTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
GABINETE DO PREFEITO

mailto:rh@novatrento.sc.gov.br
mailto:rh@novatrento.sc.gov.br
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(Decreto nº 087/2020)

Exma. Senhora
Isabel Cristina Cipriani Tell
Secretária Municipal de Educação
Prefeitura Municipal de Nova Trento - SC

DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA

Eu, .......................................................................................................................  , portador (a) do
RG nº .............................  e CPF nº .......................................................  , Candidato(a) na … ...... ª posição do Processo Seletivo - Edital 
nº ..................... , inscrição nº ..................  , para o cargo de ................................................., pela Prefeitura Municipal de Nova Trento, 
venho, pela presente, declarar minha DESISTÊNCIA à vaga do referido cargo, no qual fui Convocado(a) pelo Decreto nº ...................... , 
publicado no Diário Oficial dos Municípios de ........./ ......... /................ .

Nova Trento, ............ de ............................... de 2020.

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
GABINETE DO PREFEITO

DECLARAÇÃO DE BENS

Eu,_______________________________________________, brasileiro(a), (estado civil) _________________ , Servidor(a) Público(a), 
portador(a) do CPF nº ________________________, RG n° _____________________, residente e domiciliado(a) na Rua ___________
______________________, n°________, Bairro ________________________, Município de _____________________________, Estado 
______, DECLARO, para atender as disposições constantes da Resolução TC 16/94, possuir o(s) seguinte(s) bem(ns) móvel(is) e/ou imó-
vel(is):

E por ser verdade, firmo a presente declaração.

Nova Trento, _____ de _______________ de _________.

Assinatura do Declarante

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
GABINETE DO PREFEITO
DECLARAÇÃO
PENALIDADES DISCIPLINARES

Eu, ___________________________________________, brasileiro(a), (estado civil) ________________________, portador(a) do CPF 
n° ___________________________, RG n° ________________________, DECLARO para todos os efeitos legais, Não Haver Sofrido ou 
Estar Cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidades disciplinares, devido a dispensa em processo seletivo 
anterior nos últimos 3 (três) anos, por abandono ao serviço sem justificativa, aplicada por qualquer Órgão Público ou Entidade da esfera 
Federal, Estadual ou Municipal.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Nova Trento, _____ de ______________ de ________.

Assinatura do Declarante

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
GABINETE DO PREFEITO
DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA

Eu, ____________________________________, portador do RG Nº________
expedido em_______________ pelo________, inscrito no CPF de nº ___________________________ DECLARO para os devidos fins de 
comprovação de residência, sob as penas da Lei (art. 2º da Lei 7.115/83), que sou residente e domiciliado na ________________________
___________, bairro _________________________ CEP _________________, no município de_____________________, conforme cópia 
de comprovante anexo.
Declaro ainda, estar ciente de que declaração falsa pode implicar na sanção penal prevista no art. 299 do Código Penal, in verbis:

“Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria 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 o fato juridicamente relevante.
Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se o documento é par-
ticular.”
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Nova Trento–SC, ____ de ____________ de ______.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
GABINETE DO PREFEITO
DECLARAÇÃO DE ACUMULAÇÃO LEGAL DE CARGO

Eu, _________________________________________________, portador(a) do CPF nº _______________________________ e RG nº 
________________________ declaro estar exercendo o cargo de _____________________________ junto a Instituição _____________
______________________________, com carga horária de ____________ horas semanais, no período __________________________, 
na condição de ________________________, estando enquadrado na forma prevista no art. 37, XVI, da Constituição Federal de 1988.

Por ser verdade, firmo a presente, sujeitando-me às penas da Lei.

Nova Trento, _______ de _________________ de ________.

Assinatura do Declarante

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
GABINETE DO PREFEITO
DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇÃO DE CARGO

Eu, _________________________________________________, portador(a) do CPF nº _______________________________ e RG nº 
________________________ declaro que não ocupo qualquer outro cargo, emprego, função ou presto serviço em órgão da administração 
direta ou indireta do Poder Público Federal, Estadual ou Municipal, ou que dos mesmos esteja afastado por motivo de licença remunerada, 
não exercendo qualquer atividade que caracterize acumulação na forma da Lei, ou ainda, incompatibilidade de horários com o cargo que 
exercerei.
Também declaro que não estou enquadrado em nenhuma das hipóteses previstas no art. 37, XVI, da Constituição Federal de 1988, ciente 
de que a proibição de acumular estende-se a empregos e funções que abrange Autarquias, Fundações, Empresas Públicas, Sociedade de 
Economia Mista, suas subsidiárias e Sociedades Controladas, direta e indiretamente, pelo poder público.

Por ser verdade, firmo a presente, sujeitando-me às penas da Lei.

Nova Trento, _______ de _________________ de ________.

Assinatura do Declarante

PORTARIA Nº 505/2020
Publicação Nº 2527371

Portaria nº 505, de 09 de junho de 2020

Designa Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social.

Gian Francesco Voltolini, Prefeito Municipal, usando das atribuições que lhe confere o item VIII, do artigo 94, da Lei Orgânica Municipal de 
04/04/90, e Lei nº 1.534/1997,
RESOLVE:
Art. 1º - Designar a Servidora Pública Municipal, DEIZE CARMEM MORESCO, portadora do CPF nº 027.863.429-02, nomeada no cargo de 
Provimento em Comissão de Secretária Municipal da Assistência Social e Habitação, nível CC-1, matrícula 8381 (Portaria nº 497/2020), como 
Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social, a partir de 05 de junho de 2020, para exercer as funções atribuídas ao cargo e outorgadas 
pela Portaria nº 036, de 18 de janeiro de 2017.

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 035/2017.

Prefeitura Municipal de Nova Trento, em 09 de junho de 2020.

Gian Francesco Voltolini
Prefeito Municipal

Rafael Visentainer Adami
Secretário M. Administração e Finanças

Registrada a presente Portaria nesta Prefeitura e publicada no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.
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PORTARIA Nº 506/2020
Publicação Nº 2527374

Portaria nº 506, de 09 de junho de 2020

Altera a Portaria nº 036/2017, que Outorga Poderes ao Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social e Tesoureiro da Prefeitura Municipal.

Gian Francesco Voltolini, Prefeito Municipal de Nova Trento, usando das atribuições que lhe confere o item VIII, do artigo 94, da Lei Orgânica 
Municipal de 04/04/90,

RESOLVE:
Art. 1º Altera o nome do Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social, Art. 1º da Portaria nº 036/2017, conforme segue:

Art. 2º OUTORGAR poderes ao Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social, DEIZE CARMEM MORESCO, portadora do CPF nº 027.863.429-
02, nomeada no cargo de Provimento em Comissão de Secretária Municipal da Assistência Social e Habitação, nível CC-1, matrícula 8381 
(Portaria nº 497/2020), para assinar em conjunto, acessar e movimentar as contas específicas do Fundo Municipal de Assistência Social, 
cadastradas sob o CNPJ nº 14.860.908/0001-80, junto ao Banco do Brasil – Agência Nova Trento, com poderes, inclusive para:
-Movimentar conta-corrente com cartão eletrônico;
-Emitir e endossar cheques;
-Retirar cheques devolvidos;
-Requisitar talonários de cheques;
-Abrir contas de depósitos;
-Assinar propostas ou contratos de abertura de contas;
-Autorizar débitos;
-Autorizar cobrança;
-Utilizar o crédito aberto na forma e condições;
-Receber, passar recibo e dar quitação;
-Solicitar saldos e extratos;
-Requisitar cartão eletrônico;
-Autorizar débito em conta relativo a operações;
-Efetuar transferências e pagamentos por carta, meio eletrônico ou qualquer outro meio legal;
-Sustar, contra-ordenar, cancelar e baixar cheques;
-Efetuar resgates de aplicações financeiras;
-Efetuar saques de conta-corrente e poupança;
-Cadastrar, alterar e desbloquear senhas;
-Solicitar movimentação de contas no exterior;
-Consultar contas e aplicações de programas com repasse de recursos federais – RPG;
-Efetuar movimentação financeira no RPG;
-Conceder abatimentos;

Fls.02-Portaria nº 506/2020
-Caucionar títulos;
-Confessar, transigir, desistir;
-Efetuar acordos;
-Assinar contrato de câmbio e seus respectivos aditivos e averbações;
-Assinar proposta de abertura de carta de crédito de importação;
-Assinar termo de transferência de direitos sobre carta de crédito de exportação;
-Assinar carta vinculatória e cartas de compromisso;
-Avalizar cheques;
-Emitir, endossar, avalizar e descontar duplicatas;
-Emitir, endossar e avalizar letras de câmbio;
-Assinar proposta de empréstimos e financiamentos;
-Assinar orçamento;
-Emitir, endossar e avalizar nota promissória;
-Assinar contrato de abertura de crédito;
-Endossar e descontar títulos de crédito;
-Ajustar valores, cláusulas e condições de empréstimos e/ou financiamentos;
-Estipular cláusulas e condições;
-Assinar instrumento de crédito;
-Assinar menção adicional;
-Assinar aditivo de qualquer espécie;
-Emitir títulos de crédito rural, comercial, industrial e a exportação;
-Aceitar avaliações;
-Emitir, endossar e avalizar nota promissória;
-Dar em garantia penhor cedular e hipoteca de bens pertencentes a empresa;
-Avalizar e prestar fiança;
-Onerar e alienar bens;
-Receber citações, intimações e notificações em procedimentos judiciais e extra-judiciais, inclusive iniciais;
-Vender os bens hipotecados e apenhados;
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-Reivindicar direitos;
-Receber gratificações, diárias, pensões e salário família;
-Consultar depósitos judiciais via Internet ou qualquer outro meio;
-Assinar apólice de seguro;
-Autorizar transações de agronegócios via Internet ou qualquer outro meio;
-Autorizar transações no balcão de comércio exterior;
-Depositar, retirar, transferir ouro lingote em custódia;
-Assinar boleto de câmbio;
-Receber ordens de pagamento do Brasil e exterior;
-Negociar e transferir títulos e valores mobiliários;
-Receber rendimentos de títulos e valores mobiliários;
-Assinar e receber correspondência da outorgante, inclusive a dirigida aos bancos;

Fls.03-Portaria nº 506/2020

-Assinar relações de faturamento, balanços, demonstrativos e quaisquer outros documentos relacionados;
-Liberar arquivos de pagamentos nos canais de auto-atendimento;
-Retirar, solicitar e assinar documentos dirigidos a outorgante;
-Emitir comprovantes;
-Efetuar transferência para mesma titularidade por meio eletrônico;
-Efetuar transferência eletrônica para alívio de numerário COBAN;
-Encerrar contas de depósitos;
-Fechar operações de derivativos;
-Consultar obrigações do Débito Direto Autorizado – DDA;
-Incluir sacado eletrônico do Débito Direto Autorizado – DDA

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Nova Trento, em 09 de junho de 2020.

GIAN FRANCESC O VOLTOLINI
Prefeito Municipal

RAFAEL VISENTAINER ADAMI
Secretário M. Administração e Finanças

Registrada a presente Portaria nesta Prefeitura e publicada no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.

PORTARIA Nº 511/2020 "A"
Publicação Nº 2526386

PORTARIA Nº 511/2020 “A”

Licença Tratamento Saúde

Isabel Cristina Cipriani Tell, Secretária Municipal de Educação, do Município de Nova Trento, usando das atribuições que lhe foram conferidas 
através do Decreto n° 095/2017, de 18 de abril de 2018, e de acordo com o que determina o art. 81, da Lei nº 1.207, de 30 de agosto de 
1992 (Estatuto do Servidor Público Municipal),

RESOLVE:
Prorrogar a Portaria nº 500/2020 “A” que Concedeu Licença Tratamento Saúde à Servidora Pública Municipal, IEDA ELCA FACCHINI, ma-
trícula nº 8262, ocupante do cargo de Assistente Administrativo, com 40(quarenta) horas semanais, atuante na Secretaria Municipal de 
Educação, pertencente ao Quadro de Pessoal desta Prefeitura Municipal, Município de Nova Trento pelo período de 07(sete) dias, a contar 
de 15 de junho de 2020 a 21 de junho de 2020, conforme atestado médico datado de 08/06/2020.

Prefeitura Municipal de Nova Trento, 16 de junho de 2020.

Isabel Cristina Cipriani Tell
Secretária Municipal de Educação

Registrado a presente Portaria nesta Prefeitura e Publicada no Diário Oficial dos Municípios
DOM/SC.

Rafel Visentainer Adami
Secretário Municipal de Administração e Finanças
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PORTARIA Nº 514/2020
Publicação Nº 2526304

PORTARIA Nº 514/2020

Suspensão de Lotação Provisória

Gian Francesco Voltolini, Prefeito Municipal de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe confere o art. 94, 
item VIII da Lei Orgânica Municipal de 04/04/90 e de conformidade com o artigo 12, parágrafo 2 º, do Capítulo II (Da lotação provisória em 
outro órgão da Administração Pública), do Decreto nº 059/2020 de 27/04/2020,

RESOLVE:
Artigo 1º) Fica suspensa a lotação provisória da servidora pública municipal, vinculada à Secretaria Municipal de Educação, ROSÂNGELA 
DOMINGUES CHAVES, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, matrícula 8337, para o exercício das suas 
funções na Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Comunitário – Unidade de Saúde Básica Claraíba, a contar de 17 de junho de 
2020.

Artigo 2º) Ficam revogadas as disposições contrário, em especial a Portaria nº 503/2020.

Prefeitura Municipal de Nova Trento, 17 de junho de 2020.

Gian Francesco Voltolini
Prefeito Municipal

Registrado a presente Portaria nesta Prefeitura e Publicada no Diário Oficial dos Municípios
DOM/SC

Rafael Visentainer Adami
Secretário Municipal de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 514/2020
Publicação Nº 2526306

PORTARIA Nº 514/2020

Suspensão de Lotação Provisória

Gian Francesco Voltolini, Prefeito Municipal de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe confere o art. 94, 
item VIII da Lei Orgânica Municipal de 04/04/90 e de conformidade com o artigo 12, parágrafo 2 º, do Capítulo II (Da lotação provisória em 
outro órgão da Administração Pública), do Decreto nº 059/2020 de 27/04/2020,

RESOLVE:
Artigo 1º) Fica suspensa a lotação provisória da servidora pública municipal, vinculada à Secretaria Municipal de Educação, ROSÂNGELA 
DOMINGUES CHAVES, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, matrícula 8337, para o exercício das suas 
funções na Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Comunitário – Unidade de Saúde Básica Claraíba, a contar de 17 de junho de 
2020.

Artigo 2º) Ficam revogadas as disposições contrário, em especial a Portaria nº 503/2020.

Prefeitura Municipal de Nova Trento, 17 de junho de 2020.

Gian Francesco Voltolini
Prefeito Municipal

Registrado a presente Portaria nesta Prefeitura e Publicada no Diário Oficial dos Municípios
DOM/SC

Rafael Visentainer Adami
Secretário Municipal de Administração e Finanças
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RESULTADO FINAL E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2020
Publicação Nº 2526352

 

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO               

CNPJ:

RUA SANTO INACIO 126

C.E.P.:

 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  E  ADJUDICAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

82.925.025/0001-60

88270-000 - Nova Trento - SC

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  24/2020 - PR

40/2020

40/2020

22/04/2020

Folha:  1/1

       O(a)  Prefeito,  GIAN FRANCESCO VOLTOLINI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,

especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a

vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a )  Processo Nr.: 

b )  Licitação Nr.:

c )  Modalidade:

d )  Data Homologação: 

e )  Data da Adjudicação:

f  )  Objeto da Licitação

g )  Fornecedores e Itens Vencedores:

40/2020

24/2020-PR

PREGÃO PRESENCIAL

17/06/2020

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO, DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA DOS IMIGRANTES, 

LOCAL ESTE DENOMINADO COMO RODOVIÁRIA MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE 

EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE BAR, LANCHONETE E VENDA DE PASSAGENS, CONFORME 

AUTORIZAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 669/2019 DE 25 DE JANEIRO DE 2019.

Sequência: 0

 Qtde de Itens  Média Descto (%)

(em Reais R$)

 Total dos Itens

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões):
2.002.3.3.90.00.00.00.00.00 (7)  Saldo: 21.017,61

- 011525 - EVANDRO VIANA 1 0,0000 24.000,00

1 24.000,00

--------------------------------------------------------------------------

GIAN FRANCESCO VOLTOLINI

PREFEITO
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Nova Veneza

Prefeitura

DECRETO N.º 187, DE 16 DE JUNHO DE 2020.
Publicação Nº 2526303

DECRETO N.º 187, DE 16 DE JUNHO DE 2020.

“PROÍBE O TRÂNSITO DE VEÍCULOS COM PESO BRUTO TOTAL (PBT) ACIMA DE 15T (QUINZE TONELADAS) NA VIA PÚBLICA QUE MEN-
CIONA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO, Prefeito Municipal de Nova Veneza, no uso das atribuições que lhe confere o art. 53, inciso VII, da Lei Orgânica do 
Município, e em conformidade com a Lei Municipal n.º 2.663, de 18 de dezembro de 2018,

DECRETA:
Art. 1º – Fica proibido o trânsito de veículos com Peso Bruto Total (PBT) acima de 15t (quinze toneladas) na Rua dos Imigrantes e na Rua 
Ângelo Gava, ambas localizadas no Bairro Elisa, Nova Veneza, SC, conforme justificativa técnica e projeto anexos a este Decreto.

Parágrafo único - A proibição de que trata o caput não se aplica às exceções previstas no art. 4º da Lei Municipal n.º 2.663/18.

Art. 2º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Nova Veneza, SC, 16 de junho de 2020.

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO
Prefeito Municipal

Publicado e Registrado em 16 de junho de 2020.

OSNIR ÂNGELO GHELLERE
Secretário Municipal de Administração e Finanças

LEI N.º 2.789, DE 05 DE JUNHO DE 2020.
Publicação Nº 2526296

LEI N.º 2.789, DE 05 DE JUNHO DE 2020.

“AUTORIZA INSERIR ATIVIDADE, FONTE DE RECURSOS E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DO ANO EM 
CURSO NA UNIDADE PREFEITURA MUNICIPAL, POR CONTA EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO, Prefeito Municipal de Nova Veneza, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a inserir Projeto/Atividade específico, Fonte de Recursos e abrir crédito es-
pecial ao Orçamento da Unidade Prefeitura Municipal de Nova Veneza, por conta do excesso de arrecadação, na forma do artigo 43, II, da 
Lei Federal 4.320/64, até o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), conforme abaixo especificado:

Órgão 02 Gabinete do Prefeito
Unidade 04 Manutenção do Fundo Municipal da Infância e Adolescência
Funcional Programática: 08.243 – Assistência Social – Assistência à Criança e ao Adolescente
Atividade 2.078: Manutenção do FIA
Modalidade: 3.3.90.00.00.0707 (__) – Aplicações Diretas ............. R$ 25.000,00
Modalidade: 4.4.90.00.00.0707 (__) – Aplicações Diretas ............. R$ 10.000,00
TOTAL ......................................................................................................... R$ 35.000,00

Art. 2º - Os recursos destinados aos créditos do artigo anterior correrão por conta do excesso de arrecadação da Fonte de Recursos 707 – 
Transferências de Recursos do FIA, creditados na Conta Corrente Nº 21.064-1, Ag. 2357-4 do Banco do Brasil.

Art. 3º - Ficam autorizados os ajustes que se fizerem necessários nos anexos de metas físicas e fiscais do Plano Plurianual 2018/2021 – Lei 
Municipal nº 2.573/2017 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2020 – Lei Municipal nº 7.712/2019, por conta das alterações constantes da 
presente Lei.

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

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
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Nova Veneza, SC, 05 de junho de 2020.

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO
Prefeito Municipal

Publicada e registrada em 05 de junho de 2020.

OSNIR ÂNGELO GHELLERE
Secretário Municipal de Administração e Finanças
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PREGÃO PRESENCIAL N.º 08/2020 - FMAS - REVOGADO
Publicação Nº 2526383
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RESULTADO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 17/2020 - FMS
Publicação Nº 2526377
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Novo Horizonte

Prefeitura

DECRETO 2.648 DE 17 DE JUNHO DE 2020
Publicação Nº 2526532

DECRETO Nº 2.648 DE 17 DE JUNHO DE 2020
AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL E CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
VANDERLEI SANAGIOTTO, Prefeito Municipal de Novo Horizonte, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e em con-
formidade com o disposto nos artigos 41-I, 42 e 43-III, da Lei Federal nº 4.320/64 e amparado pela Lei Municipal nº 607 de 17 de junho 
de 2020.
Art. 1º - Fica o poder executivo municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar por anulação de dotação do orçamento vigente, 
no valo de R$ 890.000.00 (oitocentos e noventa mil reais) relativos a recursos ordinários assim consignados:
30.00 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
30.01 – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Atividade 2.003 – Manutenção da Administração Geral
Elementos de Despesa – 3.1.90.00.01.0000 – Aplicações Diretas ...............R$ 250.000.00
Atividade 2.034 – Manutenção do Funrebom
Elementos de Despesa – 3.3.90.00.01.0000 – Aplicações Diretas ...............R$ 10.000.00

40.00 – SECRET.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
40.01 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Atividade 2.014 – Manutenção Educação Infantil
Elementos de Despesa – 3.1.90.00.01.0001 – Aplicações Diretas ...............R$ 200.000.00
Elementos de Despesa – 3.1.91.00.01.0001 – Aplicações Diretas ..............R$ 10.000.00

50.00 – SECRETARIA DE AGRICULT, OBRAS, TRANSP. E MEIO AMBIENTE
50.01 – DEPARTAMENTO DE TRANSP., OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Atividade 2.023 – Manutenção do Depto de Transportes
Elementos de Despesa – 3.3.90.00.01.0000 – Aplicações Diretas ...............R$ 100.000.00

50.00 – SECRETARIA DE AGRICULT, OBRAS, TRANSP. E MEIO AMBIENTE
50.02 – DEPARTAMENTO DE AGRIC. MEIO AMBIENTE
Atividade 2.028 – Manutenção do Depto de Agricultura e Meio Ambiente
Elementos de Despesa – 3.3.90.00.01.0000 – Aplicações Diretas ................R$ 50.000.00
Atividade 2.029 – Manutenção Programa Patrulha Mecanizada
Elementos de Despesa – 4.4.90.00.01.0000 – Aplicações Diretas ................R$ 40.000.00

60.00 – SECRETARIA DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL
60.01 – DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
Atividade 2.030 – Manutenção Fundo Mun. Assistência Social
Elementos de Despesa – 3.1.90.00.01.0000 – Aplicações Diretas ...............R$ 130.000.00
Elementos de Despesa – 3.3.90.00.01.0000 – Aplicações Diretas ...............R$ 100.000.00

TOTAL ..................................................................................................  R$ 890.000.00

Art. 2º - Para a abertura do crédito adicional suplementar de que trata o artigo 1º serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial 
das seguintes dotações, no valor de R$ 890.000.00 (oitocentos e noventa mil reais)

10.00 – CÂMARA DE VEREADORES
10.01 – CÂMARA DE VEREADORES
Atividade 2.001 – Manutenção Da Câmara de Vereadores
Elementos de Despesa – 4.4.90.00.01.0000 – Aplicações Diretas ...............R$ 45.000.00

60.00 – SECRETARIA DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL
60.03 – FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Atividade 2.032 – Manutenção Fundo Mun. Direitos Criança e Adolescente
Elementos de Despesa – 3.3.90.00.01.0000 – Aplicações Diretas ...............R$ 110.000.00

20.00 – GABINETE DO PREFEITO
20.01 – GABINETE DO PREFEITO
Atividade 2.002 – Manutenção da Administração Superior
Elementos de Despesa – 3.1.90.00.01.0000 – Aplicações Diretas ...............R$ 100.000.00

30.00 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
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30.01 – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Atividade 2.004 – Manutenção de Entidades Municipalistas
Elementos de Despesa–3.3.50.00.01.0000-Trans.A Instit. Priv. Sem fins luc. R$ 58.000.00

40.00 – SECRET.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
40.01 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Atividade 2.009 – Manutenção Programa Merenda Escolar-PNAE
Elementos de Despesa – 3.3.90.00.01.0000 – Aplicações Diretas ...............R$ 60.000.00

40.00 – SECRET.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
40.01 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Atividade 2.015 – Manutenção Ensino Médio
Elementos de Despesa – 3.3.90.00.01.0000 – Aplicações Diretas ...............R$ 77.000.00

50.00 – SECRETARIA DE AGRICULT, OBRAS, TRANSP. E MEIO AMBIENTE
50.01 – DEPARTAMENTO DE TRANSP., OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Projeto 1.005 – Apoio a implantação de industrias.
Elementos de Despesa – 3.3.90.00.01.0000 – Aplicações Diretas ................R$ 12.000.00
Elementos de Despesa – 4.4.90.00.01.0000 – Aplicações Diretas ................R$ 36.000.00
Atividade 2.022 – Manutenção do Fundo de Habitação
Elementos de Despesa – 3.3.90.00.01.0000 – Aplicações Diretas ..............R$ 60.000.00
Elementos de Despesa – 4.4.90.00.01.0000 – Aplicações Diretas ...............R$ 158.000.00
Projeto 1.006 – Construção de Pontes e Pontilhões
Elementos de Despesa – 4.4.90.00.01.0000 – Aplicações Diretas ................R$ 30.000.00
Projeto 1.007 – Construção de Abrigos de Passageiros
Elementos de Despesa – 4.4.90.00.01.0000 – Aplicações Diretas ................R$ 24.000.00

50.00 – SECRETARIA DE AGRICULT, OBRAS, TRANSP. E MEIO AMBIENTE
50.02 – DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Atividade 2.026 – Manutenção Programa de Destoque e Açudes
Elementos de Despesa – 3.3.90.00.01.0000 – Aplicações Diretas ................R$ 24.000.00
Atividade 2.027 – Manutenção Programa de Inseminação
Elementos de Despesa – 3.3.90.00.01.0000 – Aplicações Diretas ................R$ 60.000.00
Elementos de Despesa – 4.4.90.00.01.0000 – Aplicações Diretas ................R$ 18.000.00
Projeto 1.010 – Apoio na ampliação de eletrificação rural
Elementos de Despesa – 4.4.90.00.01.0000 – Aplicações Diretas ................R$ 18.000.00

TOTAL .................................................................................................. R$ 890.000.00

Art. 3º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder as alterações necessárias no PPA (Plano Plurianual) e LDO (Lei de Diretrizes 
Orçamentárias), resultantes desta suplementação por anulação de doações orçamentárias.

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

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Novo Horizonte – SC
Em 17 de junho de 2020

------------------------------------------
VANDERLEI SANAGIOTTO
Prefeito Municipal

Registre-se Aimar Francisco Pavelecini
Publique-se Secretário de Administração e Fazenda

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 004-2020 REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO Nº 001-2020
Publicação Nº 2526102

EDITAL DE CHAMAMENTO 004/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE SÃO INERENTES, CONSOANTES AS 
NORMAS CONSTANTES DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, DA LEI Nº 410/2009, QUE DISCIPLINA A ADMISSÃO DE 
PESSOAL POR PRAZO DETERMINADO E OBSERVANDO O QUE DISPÕE O PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS.

CONVOCA:
Art. 1º - Ficam convocados os candidatos aprovados no Processo Seletivo Nº 001/2020, realizado para esta Municipalidade para comparecerem 



18/06/2020 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 3174

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 886

perante a Secretaria De Administração e Fazenda da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, situada à Rua Jose Fabro, nº 01 - centro, 
nesta cidade, no dia 18 de Junho de 2020 às 8h:30min, para manifestar-se sobre a aceitação ou não do cargo público ao qual encontra-se 
selecionado, bem como para designação de local de trabalho, sendo que o início dos trabalhos será para o dia 01 de Julho de 2020:

VAGAS:

CARGO/ FUNÇÃO NOME DO CANDITADO CARGA HORÁRIA
SEMANAL LOTAÇÃO

AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS GABRIEL V. PEREIRA 40 HORAS
Secretária de Saúde e Promoção 
Social

Art. 2º - Os candidatos que recusarem a vaga cedem automaticamente a vaga para o próximo colocado na classificação, passando para o 
final da lista em ordem de chamada.

Parágrafo único – Os convocados neste mesmo dia, deverão apresentar os documentos abaixo relacionados, junto à Secretaria de Adminis-
tração e Fazenda até o dia 24/06/2020, sob pena de perder o direito de ingresso no cargo:

- Atestado Médico, procedido por Medico Oficial, declarando apto para o Exercício do cargo na data da contratação ou nomeação;
- Cédula de Identidade (xérox);
- CPF (xérox);
- Título de eleitor (xérox);
- Comprovante da quitação eleitoral e Gozo dos Direitos Políticos;
- Comprovante de quitação com as obrigações Militares se for o caso;
- Certidão de Antecedentes Criminais dos últimos cinco anos;
- Comprovante de escolaridade exigida para o cargo a ser exercido;
- Uma foto 3x4;
- Certidão de Nascimento ou Casamento/Contrato de União Estável (xérox);
- Certidão de Nascimento, RG e CPF dos filhos menores e cônjuge;
- Cartão de PIS/PASEP com data do cadastro (xérox – vide carteira de trabalho);
- Cópia da Carteira de Trabalho e Registro de Contratos;
- Copia da carteira de Motorista (CNH) quando exigir o cargo;
- Comprovante de residência;
- Copia da inscrição do Conselho Profissional se exigir o cargo;
- Número de Conta Bancária para fins de folha de pagamento no banco Sicoob ou Brasil;
- Declaração de Renda e Bens Patrimoniais, juntamente com as rendas auferidas no ano de 2018; ou cópia da declaração anual de bens 
apresentada à Receita Federal;
- Copia da folha de pagamento do último mês se trabalhar com carteira assinada, devendo ser atualizada anualmente ou quando de mu-
dança de salário, em se tratando de dois vínculos empregatícios;
- Declaração de Dependentes;
- Declaração de encargos de família para fins de impostos de renda;
- Declaração de desincompatibilização;
- Declaração de raça, cor, peso, altura, escolaridade, se doador ou não e se possui deficiência;
- Declaração de não ter sofrido no exercício da função publica, penalidades disciplinares;
- Declaração de relação de parentesco com o Prefeito ou Vice, observando a Súmula vinculante nº 13 do STF;

Art. 2º - A Contratação para o cargo obedecerá à ordem de classificação final dos candidatos habilitados, para atender à necessidade tem-
porária de excepcional interesse público, sob o regime administrativo especial – Lei 410/2009, de 21 de dezembro de 2009.

§ 1º - A Contratação somente ocorrerá após análise dos documentos apresentados, podendo ser indeferida caso ocorra desatendimento as 
normas legais.

Art. 3º - Caso ocorra desistência ou não comparecimento no prazo marcado, ou o não atendimento da documentação exigida, será convo-
cado imediatamente o próximo candidato na lista de classificação, devendo este obedecer aos termos do presente edital.

E, para que ninguém possa alegar desconhecimento ou ignorância, expediu-se o presente Edital que será publicado na forma da lei, para 
conhecimento de todos.

Novo Horizonte - SC, 17 de Junho de 2020.

REGISTRE-SE,
COMUNIQUE-SE,
PUBLIQUE-SE
E CUMPRA-SE.
----------------------------------------------------
VANDERLEI SANAGIOTTO
Prefeito Municipal
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EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO AO PL Nº 047/2019
Publicação Nº 2526654

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
-----------------------------------------------------------------------------
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2019
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DIA: 17.06.2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PARA O FIM 
DE REFORMA DE RESIDENCIAS
-----------------------------------------------------------------------------
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE
Contratada...: BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA
Valor ............ : 628,29 (seiscentos e vinte e oito reais e vinte e nove centavos)
-----------------------------------------------------------------------------
DATA: 17.06.2020 – Vanderlei Sanagiotto - Prefeito Municipal.

LEI 607 DE 17 DE JUNHO DE 2020
Publicação Nº 2526537

Lei nº 607 de 17 de junho de 2020.
AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL E CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
VANDERLEI SANAGIOTTO, Prefeito Municipal de Novo Horizonte, Estado de Santa Catarina, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e 
eu sanciono a seguinte Lei.
Art. 1º - Fica o poder executivo municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar por anulação de dotação do orçamento vigente, 
no valo de R$ 890.000.00 (oitocentos e noventa mil reais) relativos a recursos ordinários assim consignados:
30.00 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
30.01 – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Atividade 2.003 – Manutenção da Administração Geral
Elementos de Despesa – 3.1.90.00.01.0000 – Aplicações Diretas ...............R$ 250.000.00
Atividade 2.034 – Manutenção do Funrebom
Elementos de Despesa – 3.3.90.00.01.0000 – Aplicações Diretas ...............R$ 10.000.00

40.00 – SECRET.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
40.01 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Atividade 2.014 – Manutenção Educação Infantil
Elementos de Despesa – 3.1.90.00.01.0001 – Aplicações Diretas ...............R$ 200.000.00
Elementos de Despesa – 3.1.91.00.01.0001 – Aplicações Diretas ..............R$ 10.000.00

50.00 – SECRETARIA DE AGRICULT, OBRAS, TRANSP. E MEIO AMBIENTE
50.01 – DEPARTAMENTO DE TRANSP., OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Atividade 2.023 – Manutenção do Depto de Transportes
Elementos de Despesa – 3.3.90.00.01.0000 – Aplicações Diretas ...............R$ 100.000.00

50.00 – SECRETARIA DE AGRICULT, OBRAS, TRANSP. E MEIO AMBIENTE
50.02 – DEPARTAMENTO DE AGRIC. MEIO AMBIENTE
Atividade 2.028 – Manutenção do Depto de Agricultura e Meio Ambiente
Elementos de Despesa – 3.3.90.00.01.0000 – Aplicações Diretas ................R$ 50.000.00
Atividade 2.029 – Manutenção Programa Patrulha Mecanizada
Elementos de Despesa – 4.4.90.00.01.0000 – Aplicações Diretas ................R$ 40.000.00

60.00 – SECRETARIA DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL
60.01 – DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
Atividade 2.030 – Manutenção Fundo Mun. Assistência Social
Elementos de Despesa – 3.1.90.00.01.0000 – Aplicações Diretas ...............R$ 130.000.00
Elementos de Despesa – 3.3.90.00.01.0000 – Aplicações Diretas ...............R$ 100.000.00

TOTAL ..................................................................................................  R$ 890.000.00

Art. 2º - Para a abertura do crédito adicional suplementar de que trata o artigo 1º serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial 
das seguintes dotações, no valor de R$ 890.000.00 (oitocentos e noventa mil reais)

10.00 – CÂMARA DE VEREADORES
10.01 – CÂMARA DE VEREADORES
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Atividade 2.001 – Manutenção Da Câmara de Vereadores
Elementos de Despesa – 4.4.90.00.01.0000 – Aplicações Diretas ...............R$ 45.000.00

60.00 – SECRETARIA DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL
60.03 – FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Atividade 2.032 – Manutenção Fundo Mun. Direitos Criança e Adolescente
Elementos de Despesa – 3.3.90.00.01.0000 – Aplicações Diretas ...............R$ 110.000.00

20.00 – GABINETE DO PREFEITO
20.01 – GABINETE DO PREFEITO
Atividade 2.002 – Manutenção da Administração Superior
Elementos de Despesa – 3.1.90.00.01.0000 – Aplicações Diretas ...............R$ 100.000.00

30.00 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
30.01 – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Atividade 2.004 – Manutenção de Entidades Municipalistas
Elementos de Despesa–3.3.50.00.01.0000-Trans.A Instit. Priv. Sem fins luc. R$ 58.000.00

40.00 – SECRET.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
40.01 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Atividade 2.009 – Manutenção Programa Merenda Escolar-PNAE
Elementos de Despesa – 3.3.90.00.01.0000 – Aplicações Diretas ...............R$ 60.000.00

40.00 – SECRET.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
40.01 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Atividade 2.015 – Manutenção Ensino Médio
Elementos de Despesa – 3.3.90.00.01.0000 – Aplicações Diretas ...............R$ 77.000.00

50.00 – SECRETARIA DE AGRICULT, OBRAS, TRANSP. E MEIO AMBIENTE
50.01 – DEPARTAMENTO DE TRANSP., OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Projeto 1.005 – Apoio a implantação de industrias.
Elementos de Despesa – 3.3.90.00.01.0000 – Aplicações Diretas ................R$ 12.000.00
Elementos de Despesa – 4.4.90.00.01.0000 – Aplicações Diretas ................R$ 36.000.00
Atividade 2.022 – Manutenção do Fundo de Habitação
Elementos de Despesa – 3.3.90.00.01.0000 – Aplicações Diretas ..............R$ 60.000.00
Elementos de Despesa – 4.4.90.00.01.0000 – Aplicações Diretas ...............R$ 158.000.00
Projeto 1.006 – Construção de Pontes e Pontilhões
Elementos de Despesa – 4.4.90.00.01.0000 – Aplicações Diretas ................R$ 30.000.00
Projeto 1.007 – Construção de Abrigos de Passageiros
Elementos de Despesa – 4.4.90.00.01.0000 – Aplicações Diretas ................R$ 24.000.00

50.00 – SECRETARIA DE AGRICULT, OBRAS, TRANSP. E MEIO AMBIENTE
50.02 – DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Atividade 2.026 – Manutenção Programa de Destoque e Açudes
Elementos de Despesa – 3.3.90.00.01.0000 – Aplicações Diretas ................R$ 24.000.00
Atividade 2.027 – Manutenção Programa de Inseminação
Elementos de Despesa – 3.3.90.00.01.0000 – Aplicações Diretas ................R$ 60.000.00
Elementos de Despesa – 4.4.90.00.01.0000 – Aplicações Diretas ................R$ 18.000.00
Projeto 1.010 – Apoio na ampliação de eletrificação rural
Elementos de Despesa – 4.4.90.00.01.0000 – Aplicações Diretas ................R$ 18.000.00

TOTAL .................................................................................................. R$ 890.000.00

Art. 3º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder as alterações necessárias no PPA (Plano Plurianual) e LDO (Lei de Diretrizes 
Orçamentárias), resultantes desta suplementação por anulação de doações orçamentárias.

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

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Novo Horizonte – SC
Em 17 de junho de 2020

------------------------------------------
VANDERLEI SANAGIOTTO
Prefeito Municipal

Registre-se
Publique-se
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LEI 608 DE 17 DE JUNHO DE 2020
Publicação Nº 2526538

LEI Nº 608 DE 17 DE JUNHO DE 2020

ALTERA E INCLUI DISPOSITIVOS À LEI MUNICIPAL Nº 405, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2009 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VANDERLEI SANAGIOTTO, Prefeito Municipal de Novo Horizonte, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais faz saber que 
a Câmara de Vereadores aprovou e que sanciona e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Ficam revogados os Incisos IV, V, VI e parágrafo único do art. 82 da Lei Municipal nº 405, de 10 de dezembro de 2020.

Art. 2º - Fica incluído o art. 82 A, na Lei Municipal nº 405 de 10 de dezembro de 2009 que terá a seguinte redação:
Art. 82 A. É vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro, no âmbito do RPPS do Município 
de Novo Horizonte/SC, ressalvadas as pensões do mesmo instituidor decorrentes do exercício de cargos acumuláveis na forma do art. 37 
da Constituição Federal.
§ 1º Será admitida, nos termos do § 2º, a acumulação de:
I - pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com pensão por morte concedida por outro 
regime de previdência social ou com pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal;
II - pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com aposentadoria concedida no âmbito do 
Regime Geral de Previdência Social ou de regime próprio de previdência social ou com proventos de inatividade decorrentes das atividades 
militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal; ou
III - pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal com aposentadoria concedida no 
âmbito do Regime Geral de Previdência Social ou de regime próprio de previdência social.
§ 2º Nas hipóteses das acumulações previstas no § 1º, é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma 
parte de cada um dos demais benefícios, apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas:
I - 60% (sessenta por cento) do valor que exceder 1 (um) salário-mínimo, até o limite de 2 (dois) salários-mínimos;
II - 40% (quarenta por cento) do valor que exceder 2 (dois) salários-mínimos, até o limite de 3 (três) salários-mínimos;
III - 20% (vinte por cento) do valor que exceder 3 (três) salários-mínimos, até o limite de 4 (quatro) salários-mínimos; e
IV - 10% (dez por cento) do valor que exceder 4 (quatro) salários-mínimos.
§ 3º A aplicação do disposto no § 2º poderá ser revista a qualquer tempo, a pedido do interessado, em razão de alteração de algum dos 
benefícios.
§ 4º As restrições previstas neste artigo não serão aplicadas se o direito aos benefícios houver sido adquirido antes da data de entrada em 
vigor desta Emenda Constitucional.
§ 5º As regras sobre acumulação previstas neste artigo e na legislação vigente na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional 
poderão ser alteradas na forma do § 6º do art. 40 e do § 15 do art. 201 da Constituição Federal.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Novo Horizonte – SC
Em 17 de junho de 2020.

----------------------------------------------------------
VANDERLEI SANAGIOTTO
Prefeito Municipal

Registre-se
Publique-se

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art37
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art37
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art42
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art142
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art42
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art142
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art42
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art142
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art40%C2%A76.0
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art201%C2%A715
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Orleans

Prefeitura

PROCESSO Nº 135/2020 PREFEITURA
Publicação Nº 2527173

PROCESSO Nº 135/2020
PREGÃO PRESENCIAL P/ COMPRAS E SERVIÇOS Nº 39/2020
Tipo: Menor Preço por item
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA CRECHE PRÓ INFÂNCIA – DISTRITO DE PINDOTIBA
Recebimento dos Envelopes de Proposta e Habilitação: até o dia 01/07/2020 às 17h30min. Abertura dos Envelopes: dia 02/07/2020, às 
14h30min.
Este processo licitatório destina-se exclusivamente as Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Micro Empreendedores Individuais
Fundamento legal: Leis Federais 10.520/2002, 8.666/93 consolidada e Lei Complementar Federal Nº 123/2006. Mais informações no Setor 
de Licitações junto a Prefeitura, sito a rua XV de novembro 282, centro, Orleans SC, CEP: 88870-000, Fone (48) 3886-0100, site www.
orleans.sc.gov.br e-mail licitacao@orleans.sc.gov.br
Orleans - SC, 17 de Junho de 2020
Jorge Luiz Koch
Prefeito Municipal
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Otacílio Costa

Prefeitura

PRAGÃO 014 - 2020 PREFEITURA
Publicação Nº 2526970

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACÍLIO COSTA
EDITAL PREGÃO Nº 014/2020
Luiz Carlos Xavier, Prefeito Municipal de Otacílio Costa, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação, TORNA PÚBLICO, para 
conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL para aquisição de gêneros alimentícios para Secre-
tarias do Município. O credenciamento e o recebimento dos envelopes será feito até às 14:00 h. do dia 01/07/2020 e abertura da sessão 
será às 14:15 h. do mesmo dia. A íntegra do Edital pode ser obtido no horário de expediente da Prefeitura, Setor de Licitações ou pelo site 
www.otaciliocosta.sc.gov.br. Informações pelo fone: 0xx49- 3221-8014. Otacílio Costa, 17/06/2020.
Luiz Carlos Xavier – Prefeito Municipal

http://www.otaciliocosta.sc.gov.br
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Ouro

Prefeitura

035/2020
Publicação Nº 2526365

Processo Licitatório n. 0036/2020
Tomada de Preço para Obras e Serviços de Engenharia n. 0005/2020
CONTRATO N. 035/2020
Contratante: Município de Ouro.
Contratado: NIVELTER TERAPLENAGENS E OBRAS EIRELI
Objeto: Contratação de empresa especializada para pavimentação com paralelepípedos (prolongamento da Rua Zitro Brum e travessa).
Valor total do contrato: R$ 114.909,79 (cento e quatorze mil novecentos e nove reais e setenta e nove centavos).
Vigência: 16/06/2020 até 31/12/2020.
Data da assinatura: 16/06/2020.
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Palhoça

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO PG Nº 116/2020
Publicação Nº 2526603

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 116/2020

O Município de Palhoça torna público que fica marcado para o dia 01 de julho de 2020, às 14h00min, na Sala da Comissão Permanente de 
Licitações, no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal, situado a Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 – Parque Residencial Pagani – Palho-
ça/SC, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL nº 116/2020, que tem como objeto a aquisição de caixa d'água, para suprir as necessidades 
das comunidades afastadas, onde não tem rede de água abastecida pela SAMAE, através de Registro de Preços, conforme especificação 
contida nos anexos. O Edital, que está embasado na lei de licitações, encontra-se à disposição dos interessados no endereço acima citado, 
das 13h00min às 19h00min, de segunda-feira a sexta-feira, ou pelo site: http://palhoca.atende.net. Palhoça, 17 de junho de 2020. CAMILO 
NAZARENO PAGANI MARTINS - Prefeito Municipal.

DECRETO Nº 2.601, DE 16 DE JUNHO DE 2020.
Publicação Nº 2526828

DECRETO Nº 2.601, DE 16 DE JUNHO DE 2020.
DISPÕE SOBRE A APURAÇÃO DE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL POR SERVIDORES PÚBLI-
COS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PALHOÇA, Estado de Santa Catarina,
No uso de suas atribuições legais e

Considerando os indícios de recebimento do Auxílio Emergencial, instituído pela Lei Federal nº 13.982, de 02 de abril de 2020, por servidores 
públicos no Estado de Santa Catarina, divulgado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina - TCE/SC;

Considerando que o art. 7º, § 1º, inciso VI, do Decreto n.º 10.316/2020, estabelece expressamente que os agentes públicos, incluindo os 
ocupantes de cargo temporário, função de confiança, cargo em comissão e os titulares de mandato eletivo, não possuem direito ao benefício 
(auxílio emergencial);

Considerando o Comunicado Conjunto TCE/CGU n. 01/2020 encaminhados aos Prefeitos Municipais do Estado de Santa Catarina, resolve

DECRETAR:

Art. 1º Fica determinada a apuração dos indícios de recebimento por parte de servidores públicos municipais de Palhoça do Auxílio Emer-
gencial instituído pelo Governo Federal.

Art. 2º Na hipótese de ser confirmado o indício de recebimento indevido do Auxílio Emergencial, o servidor público deverá ser convocado e 
notificado para apresentar esclarecimento/justificativa que julgar necessária, bem como para promover a devolução dos recursos, seguindo 
as orientações constantes do Comunicado Conjunto TCE/CGU n. 01/2020.

Parágrafo Único. Os procedimento de apuração ficarão sob a responsabilidade da Diretoria Executiva de Controle Interno.

Art. 3º A devolução espontânea pelo servidor público não isenta da análise posterior e aprofundada pelos órgãos de controle sobre possíveis 
práticas delituosas, bem como de eventual instauração de Processo Administrativo Disciplinar - PAD.

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

Palhoça, 16 de junho de 2020.

CAMILO NAZARENO PAGANI MARTINS
Prefeito Municipal

http://www.palhoca.sc.gov.br
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ERRATA DO EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 99/2020
Publicação Nº 2526974

Na publicação do Diário Oficial dos Municípios do dia 20/05/2020, edição n.º 3146, pág. 975, Extrato de Dispensa de Licitação n.º 99/2020 
onde se lê: “Autorização em 04/05/2019” “Ratificada em 19/05/2019”. Leia-se: “Autorização em 04/05/2020” “Ratificada em 19/05/2020.”

EXTRATO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 117/2020
Publicação Nº 2527264

EXTRATO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 117/2020
Espécie: INEXIGIBILIADE DE LICITAÇÃO com fundamento no art. 25, da Lei n. 8.666/93 e suas posteriores alterações.
Favorecido: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS – SERPRO.
Objeto: Prestação de serviço de processamento de dados, consistindo na disponibilização de consultas às bases dos sistemas (CPF e/ou 
CNPJ), utilizando o sistema de Senha Rede do SERPRO, por meio do aplicativo HOD.
Vigência do Contrato: 60 meses. 17/06/2020 até 17/06/2025.
Processo: Inexigibilidade de Licitação n° 117/2020
Rubrica orçamentária: “118” – 9.1.2064.1000142.344901099
Valor do Contrato: Valor Estimado em R$ 8.268,72 (oito mil e duzentos e sessenta e oito reais e setenta e dois centavos) por ano.
Autorização em 08/06/2020.
Ratificada em: 08/06/2020.
CRISTINA SCHWINDEN SCHMIDT
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA 52/2020
Publicação Nº 2526417

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Palhoça
AV. Hilza Terezinha Pagani, 280-Parque Residencial Pagani - Palhoça/sc – Cep: 88132-271
Fone/Fax: (48) 3279-1745 – CNPJ: 82.892.316/0001-08 – Visite Nosso Site: www.palhoca.scv.gov.br

PORTARIA Nº 52/2020

CRISTINA SCHWINDEN SCHMIDT, Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o dispos-
to no artigo 7º, inciso III da Lei Complementar nº. 149/2013 combinado com o artigo 227 da Lei Complementar nº. 096/2010.

Considerando o Memorando nº 50.370/2019 da Secretaria Municipal de Fazenda .

RESOLVE

1.0 Determinar a instauração de Sindicância Investigatória para apurar responsabilidade pelos fatos, nos termos do art. 229 § 2º, I e II da 
Lei Complementar nº 96, de 15 de dezembro de 2010.

2.0 Constituir, com o fim de dar cumprimento à determinação feita no item precedente, Presidente da Sindicância que será integrada pelo 
membro a seguir:

A) MILENE THEODOROVICZ - mat. 210687 - Presidente

3.0 Fixar, por força do Diploma Legal, art. 229, § 4º da Lei Complementar nº 096/2010 para a conclusão dos trabalhos em 30 (trinta) dias, 
contados da publicação da presente portaria, prorrogável em caso de força maior por mais 30 dias.

Palhoça - SC, em 29 de maio de 2020.

Cristina Schwinden Schmidt
Secretária Municipal de Administração

RESULTADO DA HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 104/2020
Publicação Nº 2527079

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
RESULTADO DA HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 104/2020

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO torna público para fins de intimação e conhecimento dos interessados, o resultado da Habilitação 
do PROCESSO LICITATÓRIO nº 104/2020 Do Município de Palhoça SC.
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EMPRESAS HABILITADAS:
SINAL CONSTRUÇÕES LTDA
METAL PERFEITO CONSTRUTORA E INC EIRELI
MSM EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA
KS CONSTRUÇÕES EIRELI
MASTER PRIME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI

Palhoça, 17 de junho de 2020.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO PREGÃO 109/2020
Publicação Nº 2527364

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
RESULTADO
PROCESSO LICITATÓRIO
PREGÃO PRESENCIAL nº 109/2020

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO torna público para fins de intimação e conhecimento dos interessados, o resultado do PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 109/2020, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, que tem como objeto a aquisição de materiais de consumo laboratoriais 
para atender a demanda do Laboratório Municipal de Palhoça (LAMUPh) e o setor de Tuberculose do CEAP.
CLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS:

ACL ASSISTENCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA EPP ficou classificada em 1° lugar nos itens 17 e 44, totalizando 
R$100,00 (cem reais);
DIAGNÓSTICA CATARINENSE COMÉRCIO DE PRODUTOS LABOR ficou classificada em 1° lugar nos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 
19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 38 e 39, totalizando R$24.933,07 (vinte e quatro mil, novecentos e trinta e três reais e sete 
centavos);
DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS EIRELI ficou classificada em 1° lugar nos itens 7, 8, 9, 16, 
18, 23, 26, 29, 30, 31, 37, 40, 41, 42, 43 e 45, totalizando R$171.999,81 (cento e setenta e um mil, novecentos e noventa e nove reais e 
oitenta e um centavos).

Palhoça, 18 de junho de 2020.

Câmara muniCiPal

ERRATA 01 AO PREGÃO ELETRÔNICO N. 09/2020. ALTERAÇÃO DA DATA DA SESSÃO PÚBLICA.
Publicação Nº 2527314

ERRATA N.01 AO PREGÃO ELETRÔNICO N. 09/2020

A Câmara Municipal de Palhoça, na pessoa de seu Pregoeiro, torna pública a alteração da data da sessão pública do Pregão Eletrônico 
n. 09/2020, que tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de empresa especializada na administração, ge-
renciamento e fornecimento de vale-alimentação do tipo cartão magnético/eletrônico com chip de segurança para aquisição de gêneros 
alimentícios, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e detalhadas no Termo de Referência do Anexo I, o qual 
passa a vigorar com a seguinte redação:

ONDE SE LIA:
[...]
Data da sessão: 26 de junho de 2020.
Horário: 10 horas.
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br

LEIA-SE:
[...]
Data da sessão: 01 de julho de 2020.
Horário: 14 horas.
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br
As demais condições vinculadas ao respectivo edital permanecem inalteradas.

Palhoça, 17 de junho de 2020.
DELEON DE SOUSA
Pregoeiro
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fundo muniCiPal de Saúde de Palhoça

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 82/2020
Publicação Nº 2526750

 

 

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
82/2020. Pregão Presencial 103/2020 - Partes: MUNICÍPIO 
DE PALHOÇA e a empresa: CARLA CRISTINA MARCILINO 
ME. OBJETO: Aquisição de materiais de construção, elétrico, 
hidráulico, pintura, ferramentas e equipamentos, para 
manutenção das Unidades da rede Municipal de Saúde e 
demais setores da Secretaria Municipal de Saúde.. 
DATA: 17/06/2020 a 16/06/2021. 
 

 
 

Nome da Empresa: CARLA CRISTINA MARCILINO ME 
 

CNPJ: 03.782.734/0001-68 
   

Item Quantidade Unidade Marca e Modelo Preço Unitário Preço Total 
Especificação: Abraçadeira de nylon para travamento, 200x3,6mm pacote com 100 unidades. 
 

1 10,00 PCT MISTER MISTER R$7,0000 R$70,0000 
Especificação: Argamassa cimento cola externo aclI, pacote com 20 quilos. 
 

6 50,00 SC INKOR INKOR R$11,5000 R$575,0000 
Especificação: Bloco de concreto 2 furos, com fundo, tamanho 14x19x39 
 

8 200,00 PÇ WEBER WEBER R$1,9000 R$380,0000 
Especificação: Brita nº 1 
 

11 10,00 M3 WOLGER WOLGER R$59,9000 R$599,0000 
Especificação: Cadeado 30 mm corpo em latão maciço, haste em aço temperado, com duas chaves em latão cromado. 
 

16 15,00 PÇ STAN STAN R$9,5000 R$142,5000 
Especificação: Cadeados de 35 mm corpo em latão maciço, haste em aço temperado, com duas chaves em latão cromado. 
 

17 15,00 PÇ STAN STAN R$12,0000 R$180,0000 
Especificação: Cadeados de 40 mm corpo em latão maciço, haste em aço temperado, com duas Chaves em latão cromado 
 

18 15,00 PÇ STAN STAN R$13,3500 R$200,2500 
Especificação: Cal Hidratada Ch-I para argamassas saco com 20 kg 
 

20 20,00 SC GULIN GULIN R$7,8200 R$156,4000 
Especificação: Cano de PVC para água fria, 25mm, barra 6 metros 
 

21 10,00 BR PLASTUBOS PLASTUBOS R$9,0800 R$90,8000 
Especificação: Cano de PVC para esgoto - 100mm, barra 6 metros 
 

24 2,00 BR PLASTUBOS PLASTUBOS R$15,2000 R$30,4000 
Especificação: Cimento saco com 50 kg 
 

27 100,00 SACA SUPREMO SUPREMO R$22,9000 R$2.290,0000 
Especificação: Fechadura externa completa para porta de madeira, com espelho, maçaneta metal, testa e contra testa em aço 
inoxidavel cilindro em latão, acabamento cromado, com 2 chaves 
 

37 40,00 UN 3 F 3F R$24,8000 R$992,0000 
Especificação: Ferro 5/16 em mm 
 

41 5,00 BR SCAINI SCAINI R$19,9000 R$99,5000 
Especificação: Lavatório com coluna para banheiro em porcelana na cor branca. 
 

51 4,00 CJ ICASA BACIA ICASA CONVSABARA 
BRANCO IP35 

R$56,0000 R$224,0000 

Especificação: Mangueira de jardim siliconada, diâmetro 1/2", espessura da parede 2,0mm, cor Cristal ou transparente. 
 

57 50,00 M DURIM DURIM R$1,7500 R$87,5000 
Especificação: Perna de serra plainada, medindo 5 x 10 x 3,00mts, madeira de lei. 
 

60 10,00 PÇ GM GM R$34,0000 R$340,0000 
Especificação: Prego 12x12 
 

63 5,00 KG TX TX R$10,0000 R$50,0000 
Especificação: Piso branco resistente, medindo 45x45, mínimo P4 
 

67 100,00 M2 CEJATEL CEJATEL R$11,2000 R$1.120,0000 
Especificação: Suporte mão-francesa, em ferro pintura epóxi, medindo aproximadamente 30x40cm, com conjunto de fixação, cor 
branco 
 

76 50,00 CJ LINI LINI R$5,9000 R$295,0000 
Especificação: Telha ondulado, translúcida, fibra de vidro, medindo 2,44x50 
 

84 10,00 Unid FIBRATEC FIBRATEC R$15,9000 R$159,0000 
Especificação: Válvula (tipo americana) aço inox, 4 ½" 
 

91 10,00 PÇ PIANOX PIANOX R$12,0000 R$120,0000 
Especificação: Vaso sanitário completo, acionamento duplo, vazão de água por acionamento 3 e 6 litros, contendo: 01 Vaso 
Sanitário, 01 caixa acoplada, 01 engate flexível, parafusos para fixação, 01 anel de vedação, com caixa acoplada. 
 

92 2,00 Unid ICASA ICASA R$181,4700 R$362,9400 
Especificação: Barramento 3X4, pinos trifásico, 80 a 440v 
 

93 20,00 PÇ TIGRE TIGRE R$18,0000 R$360,0000 
Especificação: Cabo multiplexado 3x1x16+ 16mm2 
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95 100,00 M PREMIUM PREMIUM R$5,9800 R$598,0000 
Especificação: Cabo nax 1kv, 16mm2 pt 
 

96 100,00 M RB RB R$7,3000 R$730,0000 
Especificação: Caixa de sobrepor plástica branca 4X2, sem espelho. 
 

98 40,00 Unid PERLEX PERLEX R$1,2700 R$50,8000 
Especificação: Conector elétrico de derivação perfurante para condutores flexíveis 
 

102 50,00 PÇ INTELI INTELI R$3,2800 R$164,0000 
Especificação: Dispositivo de Proteção contra Surtos, 45KA 
 

110 10,00 Unid SIBRATEC SIBRATEC R$41,8000 R$418,0000 
Especificação: Interruptor 2 sessões, simples, cor branco, sobrepor. 
 

124 40,00 PÇ PERLEX PERLEX R$3,6000 R$144,0000 
Especificação: Interruptor 3 sessões, simples, cor branco, sobrepor. 
 

125 40,00 PÇ PERLEX PERLEX R$4,1000 R$164,0000 
Especificação: Lâmpada led 9W/60 W, CERTIFICADO INMETRO. 
 

128 150,00 UN MANPLEX MANPLEX R$4,0500 R$607,5000 
Especificação: Lâmpada de led tubolar 8W (20w), branca. 
 

130 100,00 Unid MANPLEX MANPLEX R$4,8000 R$480,0000 
Especificação: Lâmpada de led tubolar 16W (40w), branca. 
 

131 400,00 Unid MANPLEX MANPLEX R$9,3000 R$3.720,0000 
Especificação: Carrinho de mão com caçamba de chapa de aço, aproximadamente 55 litros, pneu com câmara. 
 

153 1,00 UN MAESTRO MAESTRO R$80,0000 R$80,0000 
Especificação: Parafusadeira e furadeira a bateria, potência no minimo (Watts) 12 V , capacidade de perfuração em madeira, 
controle de torque no minimo 11 posições, maleta plástica, conter no minimo 6 bits para parafusar, 1 bit de ponta dupla, 1 prolongador, 
1 bateria de 12V e 1 carregador bivolt. 
 

174 1,00 UN DWT DWT R$274,0000 R$274,0000 
Valor Total (dezesseis mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove 

centavos) 
 

R$16.354,59 
 

 



18/06/2020 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 3174

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 898

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 83/2020
Publicação Nº 2526754

 

 

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
83/2020. Pregão Presencial 103/2020 - Partes: MUNICÍPIO 
DE PALHOÇA e a empresa: T.J.L COMERCIO E ATACADO 
EIRELI - ME. OBJETO: Aquisição de materiais de construção, 
elétrico, hidráulico, pintura, ferramentas e equipamentos, para 
manutenção das Unidades da rede Municipal de Saúde e 
demais setores da Secretaria Municipal de Saúde.. 
DATA: 17/06/2020 a 16/06/2021. 

 
 
 

Nome da Empresa: T.J.L COMERCIO E ATACADO EIRELI - ME 
 

CNPJ: 11.132.334/0001-35 
   

Item Quantidade Unidade Marca e Modelo Preço Unitário Preço Total 
Especificação: Alicate universal 8", cabo ergonômico com abas protetoras. 
 

3 2,00 UN THOMPSON 14 R$12,9000 R$25,8000 
Especificação: Bucha 6, com parafuso, compatível, philips. 
 

12 500,00 PÇ USAF 30003 R$0,0400 R$20,0000 
Especificação: Bucha 8, com parafuso, compatível, philips. 
 

13 500,00 PÇ USAF 30004 R$0,0400 R$20,0000 
Especificação: Joelho 25, soldável 
 

46 50,00 PÇ PLASTUBOS 96047 R$0,2100 R$10,5000 
Especificação: Prego 15x21 
 

64 5,00 KG INPRELL 152101 R$9,7000 R$48,5000 
Especificação: Serra aço rápito flexível 24 dentes, 12". 
 

71 20,00 UN THOMPSON 246 R$1,0000 R$20,0000 
Especificação: Tanque de lavar roupas produzido em poliestireno, capacidade de 24 Litros, completo, com válvula, parafusos e 
buchas para fixação. 
 

80 2,00 UN CIPLA 2682 R$41,5000 R$83,0000 
Especificação: Torneira ABS, cromada, bica longa, alta de mesa para lavatório, 25mm, ½, cromada. 
 

86 50,00 Unid VIT 9026 R$19,0000 R$950,0000 
Especificação: Torneira ABS, cromada, bica longa, alta, de parede, 25mm, ½, cromada. 
 

87 50,00 Unid VIT 9028 R$14,5000 R$725,0000 
Especificação: Válvula de pia de banheiro, metal cromado, 1 polegada 
 

89 20,00 PÇ VIT 140020 R$4,0000 R$80,0000 
Especificação: Válvula para lavatório, metal cromado, 3 ½" 
 

90 10,00 PÇ VIT 14006 R$6,9000 R$69,0000 
Especificação: Interruptor 1 sessão, simples, embutir, na cor branco 
 

120 30,00 PÇ ILUMI 20170 R$2,9000 R$87,0000 
Especificação: Interruptor 2 sessões, simples, embutir, na cor branco 
 

121 20,00 PÇ ILUMI 20180 R$4,3400 R$86,8000 
Especificação: Interruptor 3 sessões, simples,embutir, na cor branco 
 

122 20,00 PÇ ILUMI 20190 R$6,6100 R$132,2000 
Especificação: Lâmpada fluorescente de 20 W, CERTIFICADO INMETRO 
 

127 100,00 UN OUROLUX 20W OURO R$6,2000 R$620,0000 
Especificação: Plug macho 02 pinos, 10 a 
 

136 30,00 PÇ ILUMI 91401 R$1,6400 R$49,2000 
Especificação: Plug femea, 10 a 
 

138 30,00 PÇ ILUMI 91418 R$1,8500 R$55,5000 
Especificação: Tomada 2 polos + terra 10A/250V, sobrepor, dupla, conjunto. 
 

143 50,00 CJ ILUMI 63140 R$5,4000 R$270,0000 
Especificação: Broca aço rápido, 6 mm 
 

147 10,00 PÇ 954 5387006000 R$2,4500 R$24,5000 
Especificação: Pincel para pintura, cerdas gris, tamamnho 1/2. 
 

157 10,00 UN COMPEL 11061 R$0,7000 R$7,0000 
Especificação: Rolo de espuma para pintura, 09 cm, com cabo 
 

160 5,00 UN COMPEL 11009 R$2,4000 R$12,0000 
Valor Total (três mil e trezentos e noventa e seis reais) 

 

R$3.396,00 
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ESTADO DE SANTA CATARINA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
84/2020. Pregão Presencial 103/2020 - Partes: MUNICÍPIO 
DE PALHOÇA e a empresa: CRISTIANI LOURI RODRIGUES & 
CIA LTDA ME. OBJETO: Aquisição de materiais de construção, 
elétrico, hidráulico, pintura, ferramentas e equipamentos, para 
manutenção das Unidades da rede Municipal de Saúde e 
demais setores da Secretaria Municipal de Saúde.. 
DATA: 17/06/2020 a 16/06/2021. 

 
 
 

Nome da Empresa: CRISTIANI LOURI RODRIGUES & CIA LTDA ME 
 

CNPJ: 08.676.816/0001-41 
   

Item Quantidade Unidade Marca e Modelo Preço Unitário Preço Total 
Especificação: Assento plástico para vaso sanitário, com base e tampa de plástico soprado - utilizado para fixação na do vaso, 
parafusos e borboletas em material plástico, conforme NBR 
 

7 60,00 UN ALUMASA R$10,5000 R$630,0000 
Especificação: Bóia para caixa d'água ½ 
 

9 10,00 PÇ ALUMASA R$3,4900 R$34,9000 
Especificação: Bóia para caixa d'água ¾ 
 

10 10,00 PÇ ALUMASA R$3,4900 R$34,9000 
Especificação: Bucha 10, com parafuso, compatível, philips. 
 

14 500,00 PÇ VONDER R$0,0200 R$10,0000 
Especificação: Cilindro em inox, para linha 803 para fechaduras da marca stam, acompanhado com duas chaves iguais e o parafuso 
de fixação 
 

25 20,00 UN STAN R$11,4000 R$228,0000 
Especificação: Chave ajustável inglesa 12", fabricada em aço, regulagem de 0 a 35mm. 
 

28 25,00 UN MISTER R$22,0000 R$550,0000 
Especificação: Chuveiro elétrico, completo, 3 temperaturas (fria, morna e quente), potência 5.500W. Garantia de no mínimo 1 ano. 
 

29 5,00 UN FORUZZI R$23,9000 R$119,5000 
Especificação: Cola adesiva pvc para conexões hidraulicas, apresentação pote de 175g, tipo colagem rápida, com pincel aplicador 
 

30 10,00 POTE FIRMEX R$5,6900 R$56,9000 
Especificação: Dobradiça zincada 3 1/2", pino comum, cartela com 03 unidades e parafusos 
 

33 10,00 UN MISTER R$5,2500 R$52,5000 
Especificação: Fita veda rosca, 18mmX25m 
 

45 30,00 RL MISTER R$2,5600 R$76,8000 
Especificação: Joelho 25, soldável 1/2 com rosca 
 

47 40,00 PÇ PLASTUBOS R$0,6500 R$26,0000 
Especificação: Joelho de PVC de 40mm para esgoto 
 

48 40,00 PÇ PLASTUBOS R$0,4000 R$16,0000 
Especificação: Joelho de PVC, 50mm para esgoto 
 

49 20,00 PÇ PLASTUBOS R$0,8500 R$17,0000 
Especificação: Joelho de PVC, 100mm para esgoto 
 

50 21,00 PÇ PLASTUBOS R$2,2000 R$46,2000 
Especificação: Lixa de grão 80, alvenaria. 
 

52 150,00 FL TATU R$0,5500 R$82,5000 
Especificação: Luva de correr de 25mm soldável 
 

54 20,00 PÇ PLASTUBOS R$4,0200 R$80,4000 
Especificação: Luva soldavel 25mm 
 

56 50,00 UN PLASTUBOS R$0,2500 R$12,5000 
Especificação: Manta Asfáltica poliéster, minimo 3mm, rolo com 10m². 
 

58 20,00 RL SELADIM R$99,9000 R$1.998,0000 
Especificação: Reparos de caixa acoplada universal, conjunto (entrada e saída) 
 

69 10,00 KIT BLUKIT R$43,0000 R$430,0000 
Especificação: Ripa em madeira de lei medindo 2,5x2,5x5,00mts 
 

70 10,00 PÇ 3 Barras R$9,6500 R$96,5000 
Especificação: Sifão sanfonado universal 
 

74 52,00 PÇ PT CJ-INFANTIL 44 R$2,1000 R$109,2000 
Especificação: Tampa de concreto 50x50 
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79 5,00 Unid JK R$13,5000 R$67,5000 
Especificação: Tê azul 25 ½ com rosca, bucha de latão. 
 

82 30,00 PÇ PLASTUBOS R$2,7500 R$82,5000 
Especificação: Trinco redondo, aço galvanizado, aproximadamente 7 cm 
 

88 10,00 PAR LOTH R$1,9900 R$19,9000 
Especificação: Bocal tipo plafon, corpo e difusor fabricados em plástico de alta qualidade, soquete E-27 cerâmico/porcelana, cor 
branca. 
 

94 100,00 Unid Olivo R$1,9000 R$190,0000 
Especificação: Canaleta 50x20x2m, com divisórias na cor branco. 
 

99 20,00 PÇ PERLEX R$10,9400 R$218,8000 
Especificação: Canaleta 20x10x2,10, com divisórias na cor branco. 
 

100 100,00 PÇ PERLEX R$2,3000 R$230,0000 
Especificação: Chave de teste com ponta fenda 1/8"x3" 
 

101 4,00 Unid MISTER R$2,7900 R$11,1600 
Especificação: Curva 1.1/4 " para eletroduto, rosqueável 
 

103 10,00 PÇ MT R$1,3500 R$13,5000 
Especificação: Disjuntor de 25 amperes, monofásico 
 

104 10,00 PÇ Lukma R$4,9500 R$49,5000 
Especificação: Disjuntor de 32 amperes, monofásico 
 

105 10,00 UN Lukma R$4,9500 R$49,5000 
Especificação: Disjuntor de 40 amperes, monofásico 
 

106 10,00 UN Lukma R$5,2500 R$52,5000 
Especificação: Disjuntor trifásico 100 amperes. 
 

107 5,00 UN Lukma R$57,2700 R$286,3500 
Especificação: Disjuntor trifasico 50 amperes 
 

108 10,00 UN Lukma R$23,5300 R$235,3000 
Especificação: Disjuntor trifásico 63A. 
 

109 10,00 Unid Lukma R$23,8800 R$238,8000 
Especificação: Fio flexível 6,0mm, antichama, rolo com 100 metros, CERTIFICADO INMETRO. 
 

115 10,00 RL TEKFIO R$149,6300 R$1.496,3000 
Especificação: Fio flexível 2,5mm, anti chama, rolo com 100 mt, CERTIFICADO INMETRO. 
 

117 10,00 RL TEKFIO R$64,5500 R$645,5000 
Especificação: Fita Isolante Anti Chama 20 m (1ª Linha) 
 

118 30,00 RL MISTER R$2,9000 R$87,0000 
Especificação: Lâmpada Led tubolar 40W 240cm, bivolt, branco frio Leitosa 
 

132 10,00 Unid OUROLUX R$42,9000 R$429,0000 
Especificação: Luminária de emergencia 30 Leds, bivolt, aproximadamente com potência de 2,3 watts com dimensões aprox. 60 x 
47,5 x 242 mm (L x A x C) 
 

133 30,00 UN OUROLUX R$12,6000 R$378,0000 
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Item Quantidade Unidade Marca e Modelo Preço Unitário Preço Total 
Especificação: Luminária fluorescente 2x40w (duas lâmpadas fluorescentes tubular de 40w), cor branca, completa. 
 

134 10,00 UN ECP R$49,9000 R$499,0000 
Especificação: Luva 1.1/4 " rosqueável 
 

135 30,00 PÇ MT R$1,3500 R$40,5000 
Especificação: Plug macho 03 pinos, 10a 
 

137 20,00 UN MARGIRIUS R$2,1000 R$42,0000 
Especificação: Reator Eletrônico 2x40 
 

139 20,00 UN MARGIRIUS R$19,9000 R$398,0000 
Especificação: Tomada de embutir dupla 20A 
 

145 20,00 CJ RADIAL R$4,5800 R$91,6000 
Especificação: Tomada de sobrepor dupla 20A 
 

146 20,00 CJ RADIAL R$6,6900 R$133,8000 
Especificação: Espátula de aço, tamanho 10 cm, com cabo de madeira ou plástico 
 

150 5,00 UN ROMA R$2,9900 R$14,9500 
Especificação: Enxada em aço, estreita, 2,5 libras, com cabo de madeira com aprox. 150cm. 
 

151 2,00 UN MISTER R$14,5000 R$29,0000 
Especificação: Pá ajuntadeira nº 03, em aço, quadrada, curva , com cabo de madeira de 120 cm. 
 

152 2,00 UN MISTER R$14,5000 R$29,0000 
Especificação: Escada extensível de alumínio, fabricada em duralumínio, capacidade para no mínimo 120 kg, sapata antederrapante, 
degraus 2X11, altura fechada 3,60 M, altura aberta 3,40 M, altura estendida 6,30 M 
 

155 1,00 UN ALUMASA R$399,9000 R$399,9000 
Especificação: Pincel para pintura, cerdas gris, tamanho 1 ½. 
 

156 10,00 Unid ROMA Ranger XL 2.3 16v 137cv 4x2 
CS Repower. 

R$1,6900 R$16,9000 

Especificação: Pincel para pintura, cerdas sintéticas, tamanho 1" 
 

158 10,00 UN ROMA R$1,1900 R$11,9000 
Especificação: Pincel para pintura, 2 ½'' 
 

159 10,00 Unid ROMA R$2,9900 R$29,9000 
Especificação: Massa corrida PVA, galão de 3,6 
 

163 10,00 GL REVETEX R$10,9000 R$109,0000 
Especificação: Selador tinta predial, aspecto físico líquido, método aplicação rolo/pincel, aplicação superfícies porosas 
reboco/concreto/fibrocimento, tipo acrílico, 1ª linha, PREMIUM, lata com 18 litros 
 

164 10,00 LATA REVETEX R$35,0000 R$350,0000 
Especificação: Textura acrílica lisa para parede de alvenaria, lata com 18 kg. 
 

166 2,00 LATA REVETEX R$48,9000 R$97,8000 
Especificação: Thiner lata 900 ml 
 

167 10,00 LATA RESICOLOR R$7,9000 R$79,0000 
Especificação: Tinta esmalte sintético secagem rápida, a base de óleo, acabamento brilhante, na cor branco gelo, galão com 3,6 
litros. 
 

170 10,00 GL REVETEX R$44,6000 R$446,0000 
Especificação: Tinta epóxi à base d'água, resistente e durável, de secagem rápida, com acabamento brilhante, especialmente para 
aplicação em pisos, vidros, metais e azulejos em banheiros, cozinhas, lavanderias e outras, galão com 3,6 litros. 
 

171 20,00 GL RESICOLOR R$105,4000 R$2.108,0000 
Valor Total (quatorze mil, quatrocentos e quinze reais e dezesseis centavos) 

 

R$14.415,16 
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ESTADO DE SANTA CATARINA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
85/2020. Pregão Presencial 103/2020 - Partes: MUNICÍPIO 
DE PALHOÇA e a empresa: J M C - JUNKES MATERIAIS DE 
CONSTRUCAO EIRELI EPP. OBJETO: Aquisição de materiais 
de construção, elétrico, hidráulico, pintura, ferramentas e 
equipamentos, para manutenção das Unidades da rede 
Municipal de Saúde e demais setores da Secretaria Municipal 
de Saúde. 
DATA: 17/06/2020 a 16/06/2021. 

 
 
 

Nome da Empresa: J M C - JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI EPP 
 

CNPJ: 04.484.251/0001-40 
   

Item Quantidade Unidade Marca e Modelo Preço Unitário Preço Total 
Especificação: Arco de serra de aço flexivel, para lâmina 12". 
 

4 2,00 UN METASUL R$11,7000 R$23,4000 
Especificação: Argamassa 20 quilos, para reboco. 
 

5 30,00 SC SAND R$3,9000 R$117,0000 
Especificação: Caixa d'água, material polipropileno resistente, capacidade 1.000 litros 
 

19 5,00 UN BAKOF R$236,0000 R$1.180,0000 
Especificação: Corrente galvanizada, tamanho 6mm 
 

31 30,00 M MISTER R$12,7000 R$381,0000 
Especificação: Desengripante lubrificante multiuso spray 300 ml 
 

32 5,00 UN VILA R$5,0000 R$25,0000 
Especificação: Eletrodo para solda, 6013, 1,6 - 3,25 mm, pacote 5kg. 
 

34 2,00 PCT GERDAU R$58,0000 R$116,0000 
Especificação: Fechadura para banheiro completa, para porta de madeira, com espelho, maçaneta metal, testa e contra testa em aço 
inoxidável cilindro em latão, acabamento cromado, com 2 chaves. 
 

35 20,00 UN SOPRANO R$20,0000 R$400,0000 
Especificação: Fechadura com maçaneta para porta de alumínio e/ou ferro 
 

36 5,00 UN STAM R$26,0000 R$130,0000 
Especificação: Fechadura interna completa para porta de madeira, com espelho, maçaneta metal, testa e contra testa em aço 
inoxidavel cilindro em latão, acabamento cromado, com 2 chaves 
 

38 40,00 UN SOPRANO R$20,9000 R$836,0000 
Especificação: Ferro 1/4 em mm. 
 

40 5,00 BR GERDAU R$13,3000 R$66,5000 
Especificação: Flexível para água, branco, baixa pressão 1/2", 40cm. 
 

44 50,00 UN KRONA R$1,7000 R$85,0000 
Especificação: Fio de nylon redondo para roçadeira elétrica, 3mm, rolo com 200 metros. 
 

59 1,00 RL EKILON R$71,0000 R$71,0000 
Especificação: Prego, 17x27 
 

65 5,00 KG BENORTE R$7,3000 R$36,5000 
Especificação: Silicone, tubo com 280 gramas 
 

75 20,00 TB UNIPEGA R$10,1500 R$203,0000 
Especificação: Suporte para cadeado , ferro galvanizado, tamanho 65x25 
 

77 10,00 UN FERCA R$2,0000 R$20,0000 
Especificação: Telha de fibrocimento (sem amianto) ondulada, 2,44X110 cm 6mm 
 

83 50,00 UN ETERNIT R$40,9500 R$2.047,5000 
Especificação: Tijolo, material barro cozido, tipo furado, comprimento 19, largura 14, espessura 9, quantidade furos 6, aplicação 
construção civil 
 

85 1000,00 UN CERAM.BANANAL R$0,3600 R$360,0000 
Especificação: Caixa padrão de energia trifásico 
 

97 2,00 Unid TAF R$110,0000 R$220,0000 
Especificação: Eletroduto 1.1/4, rosqueável 3 metros 
 

111 10,00 PÇ INPOL R$9,4500 R$94,5000 
Especificação: Fio flexível 4,0mm, rolo com 100 m, CERTIFICADO INMETRO. 
 

112 10,00 RL TEKFIO R$112,0000 R$1.120,0000 
Especificação: Fio flexível 1,5mm, anti chama, rolo com 100 mt, CERTIFICADO INMETRO. 
 

113 10,00 RL TEKFIO R$44,3000 R$443,0000 
Especificação: Fio paralelo, 2x 2,5mm, rolo com 100 mt, CERTIFICADO INMETRO. 
 

114 2,00 RL TEKFIO R$144,0000 R$288,0000 
Especificação: Fio flexível 10,0mm anti chama, rolo com 100 metros, CERTIFICADO INMETRO. 
 

116 5,00 RL TEKFIO R$279,0000 R$1.395,0000 
Especificação: Lâmpada fluorescente de 40 W, CERTIFICADO INMETRO 
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126 200,00 Unid TASCHIBRA R$6,8500 R$1.370,0000 
Especificação: Lâmpada led 6W/40 W, CERTIFICADO INMETRO 
 

129 50,00 UN AVANT R$4,0000 R$200,0000 
Especificação: Tomada 2 polos + terra 10A/250V, sobrepor, simples, conjunto. 
 

144 50,00 CJ MECTRONIC R$3,9000 R$195,0000 
Especificação: Escada de abrir em alumínio 7 degraus, com fita de segurança 
 

154 5,00 UN ALUMASA ER7 R$119,0000 R$595,0000 
Especificação: Solvente lata 900 ml 
 

165 10,00 LATA ANJO R$8,0000 R$80,0000 
Especificação: Tinta acrílica, aspecto físico líquido viscoso, cor branco neve, aplicação pintura predial, tipo acabamento semi-brilho, 
1ª linha, PREMIUM, lata com 18 litros 
 

169 30,00 LATA ISABELA R$166,9000 R$5.007,0000 
Especificação: Aspirador de pó e líquidos. Com as seguintes especificações mínimas: 20 Litros 1.400w de potência, filtro lavável, 
com 04 rodízios, mangueira de 1,5m, cabo elétrico de 5m, bico canto, múltiplo e bico escova, cabo elétrico de 3 metros, rodas alça 
boia de água porta-acessórios suporte de cabo elétrico bocal de sopro, capacidade 18 litros, com porta-fio, filtro lavável Acessórios: 
bico canto, bico escova, bico múltiplo com acessório para carpete, rodo ou piso frio, união fixadora de extensões, 3 extensões retas de 
plástico, mangueira de 1,5m. Voltagem 220. Garantia mínima de 1 ano e certificado pelo INMETRO. 
 

172 2,00 UN K'A'RCHER NT 20/1 R$380,0000 R$760,0000 
Especificação: Lavadora de alta pressão. Com as seguintes especificações e características mínimas: potência 1.700 W, enrolador 
para mangueira, suporte para cabo de energia, suporte para pistola, reservatório para detergente acoplado, Sistema de desligamento 
automático, cabo de energia e mangueira de alta pressão 05 metros, motor por indução, motor universal com duplo isolamento. 
Acompanhar: 1 lança com bico ajustável, 1 lança com bico turbo, 1 pistola com gatilho e 1 conector de ½. Voltagem 220. Garantia 
mínima de 1 ano 
 

173 5,00 UN VONDER LAV1800 R$769,0000 R$3.845,0000 
Valor Total (vinte e um mil, setecentos e dez reais e quarenta centavos) 

 

R$21.710,40 
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 86/2020
Publicação Nº 2526759

 

 

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
86/2020. Pregão Presencial 103/2020 - Partes: MUNICÍPIO 
DE PALHOÇA e a empresa: NEUZA SILVEIRA DOS SANTOS 
EIRELI. OBJETO: Aquisição de materiais de construção, 
elétrico, hidráulico, pintura, ferramentas e equipamentos, para 
manutenção das Unidades da rede Municipal de Saúde e 
demais setores da Secretaria Municipal de Saúde. 
DATA: 17/06/2020 a 16/06/2021. 

 
 
 

Nome da Empresa: NEUZA SILVEIRA DOS SANTOS EIRELI 
 

CNPJ: 31.254.425/0001-50 
   

Item Quantidade Unidade Marca e Modelo Preço Unitário Preço Total 
Especificação: Anel de vedação cera, para vaso sanitário. 
 

2 10,00 UN ASTRA R$4,3000 R$43,0000 
Especificação: Cano de PVC para esgoto - 40mm, barra 6 metros 
 

22 10,00 BR LZ R$13,1000 R$131,0000 
Especificação: Cano de PVC para esgoto - 50mm, barra 6 metros 
 

23 10,00 BR LZ R$20,0000 R$200,0000 
Especificação: Cilindro para fechadura externa 
 

26 30,00 PÇ STAN R$11,3000 R$339,0000 
Especificação: Forro PVC, mínimo 7x200mm, placas com aproximadamente 6m, cor branco gelo 
 

42 10,00 M2 PLASTILIT R$12,4000 R$124,0000 
Especificação: Forra batente de porta de madeira, jogo com 3 peças, 3X13X210cm, madeira de lei. 
 

43 5,00 PÇ SANTOS R$74,5000 R$372,5000 
Especificação: Porta de madeira em placa lisa compensada, interna, estrutura celular, contorno maciço, lâminas combinadas, 
medindo 0,80m X 2,10m. 
 

61 5,00 UN SANTOS R$59,0000 R$295,0000 
Especificação: Porta externa de madeira, medidas 0,80m x 2,10 
 

62 5,00 UN SANTOS R$153,0000 R$765,0000 
Especificação: Prego de aço com cabeça, medindo 17x21, pacote com 100 peças. 
 

66 5,00 PCT DTOOLS R$8,5700 R$42,8500 
Especificação: Rejunto, pacote com 1 kg 
 

68 50,00 PCT INKOR R$2,1100 R$105,5000 
Especificação: Sifão sanfonado longo, alongamento até 1,50m. 
 

73 20,00 PÇ SOCELPLAST R$5,9000 R$118,0000 
Especificação: Tabua madeira pinus aplainada, medindo 30x2,5cm x 3metros. 
 

78 50,00 UN SANTOS R$15,4000 R$770,0000 
Especificação: Interruptor 1 sessão, simples, cor branco, sobrepor 
 

123 40,00 UN MECTRONIC R$2,5800 R$103,2000 
Especificação: Broca aço rápido, 8mm 
 

148 5,00 PÇ TORK R$3,7800 R$18,9000 
Valor Total (três mil, quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e cinco centavos) 

 

R$3.427,95 
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 87/2020
Publicação Nº 2526760

 

 

 

 
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
87/2020. Pregão Presencial 103/2020 - Partes: MUNICÍPIO 
DE PALHOÇA e a empresa: SSM COMÉRCIO DE TINTAS 
LTDA ME. OBJETO: Aquisição de materiais de construção, 
elétrico, hidráulico, pintura, ferramentas e equipamentos, para 
manutenção das Unidades da rede Municipal de Saúde e 
demais setores da Secretaria Municipal de Saúde. 
DATA: 17/06/2020 a 16/06/2021. 

 
 
 

Nome da Empresa: SSM COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME 
 

CNPJ: 28.040.796/0001-25 
   

Item Quantidade Unidade Marca e Modelo Preço Unitário Preço Total 
Especificação: Tinta acrílica, aspecto físico líquido viscoso, cor azul campeão (ou tom de azul a ser escolhido), aplicação pintura 
predial, tipo acabamento fosco, 1ª linha, PREMIUM, lata com 18 litros. 
 

168 15,00 LATA FUTURA R$129,0000 R$1.935,0000 
Valor Total (um mil e novecentos e trinta e cinco reais) 

 

R$1.935,00 
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Palma Sola

Prefeitura

DECRETO 104/2020
Publicação Nº 2527215

Decreto 104/2020, de 05 de junho de 2020
Abre Crédito Suplementar e dá outras providencias.

Cleomar José Mantelli, Prefeito Municipal de Palma Sola, Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na 
Lei 2049/2019, de 11 de dezembro de 2019.
Decreta:
Art. 1º Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais) para fazer face às despesas em diversas Secretarias como 
segue:

05.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.003 Fundo Municipal de Saúde
2020 Atenção de Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar MAC
01381104 Transferências do Sistema único de saúde – SUS/UNIÃO
3.3.3.90.00.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas R$ 31.000,00

Art. 2º Para cobertura das despesas constantes do artigo anterior do presente Decreto serão utilizados recursos provenientes do excesso 
de arrecadação.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

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

Gabinete do Prefeito de Palma Sola SC 05 de junho de 2020

Cleomar José Mantelli
Prefeito Municipal.

Publicado e registrado nesta data.

Elizete T. Vissoto
Secretária de Planejamento

DECRETO 107/2020
Publicação Nº 2527216

Decreto 107/2020, de 10 de junho de 2020
Abre Crédito Suplementar e dá outras providencias.

Cleomar José Mantelli, Prefeito Municipal de Palma Sola, Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na 
Lei 2049/2019, de 11 de dezembro de 2019.
Decreta:
Art. 1º Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 128.896,83 (cento e vinte e oito mil, oitocentos e noventa e seis reais e oitenta e três 
centavos) para fazer face às despesas em diversas Secretarias como segue:

0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03.002 Secretaria da Fazenda
2004 Manutenção e Funcionamento da Secretaria da Fazenda
01420142 Outras transferências legais e Constitucionais - União
3.3.3.90.00.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas R$ 2.287,89

05.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.003 Fundo Municipal de Saúde
2021 Atenção Básica
01420142 Outras Transferências Legais e Constitucionais União
3.3.1.90.00.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas R$ 126.609,04

Art. 2º Para cobertura das despesas constantes do artigo anterior do presente Decreto serão utilizados recursos provenientes do excesso 
de arrecadação.
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Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

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

Gabinete do Prefeito de Palma Sola SC 10 de junho de 2020

Cleomar José Mantelli
Prefeito Municipal.

Publicado e registrado nesta data.

Elizete T. Vissoto
Secretária de Planejamento.

DECRETO 108/2020
Publicação Nº 2527218

Decreto 108/2020, de 17 de junho de 2020
Abre Crédito Suplementar e dá outras providencias.

Cleomar José Mantelli, Prefeito Municipal de Palma Sola, Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o disposto na 
Lei 2049/2019, de 11 de dezembro de 2019.
Decreta:
Art. 1º Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais) para fazer face às despesas em diversas Secretarias 
como segue:

07.00 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE
07.001 Diretoria de Obras e Serviços Urbanos
1034 Pavimentaçao de Ruas e Avenidas
01420142 Outras Transferências legais e Constitucionais – União
3.4.4.90.00.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas R$ 74.000,00

Art. 2º Para cobertura das despesas constantes do artigo anterior do presente Decreto serão utilizados recursos provenientes do excesso 
de arrecadação.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

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

Gabinete do Prefeito de Palma Sola SC 17 de junho de 2020

Cleomar José Mantelli
Prefeito Municipal.

Publicado e registrado nesta data.

Elizete T. Vissoto
Secretária de Planejamento.

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 051/2020 - VT AMBIENTAL EIRELI
Publicação Nº 2526353

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 051/2020

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 69/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº. 03//2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PALMA SOLA – SC

CONTRATADO: VT AMBIENTAL EIRELI

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SAA -,COM CAPTAÇÕES E REDES DE RECALQUE, ELEVATÓRIA, 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, RESERVATÓRIO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE LINHA BRASIL ESPA-
ÇO RURAL DO MUNICÍPIO DE PALMA SOLA – SC, CONFORME PROJETOS, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA, MEMORIAL DESCRITIVO E ART, 
ANEXOS AO EDITAL DE LICITAÇÃO RELATIVO A ESTE, BEM COMO PROPOSTA APRESENTADA NA SESSÃO PELA CONTRATADA CONFORME 
TERMO DE CONVÊNIO Nº. 2020TR0299, FIRMADO ENTRE O ESTADO DE SANTA CATARINA, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL – SDE- E O MUNICÍPIO DE PALMA SOLA –SC.

VALOR TOTAL: 364.995,28
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VIGÊNCIA: 31/12/2020

ASSINATURA: 17/06/2020

FUNDAMENTADO: LEI FEDERAL 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

CLEOMAR JOSÉ MANTELLI
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2020
Publicação Nº 2527180

 

MUNICÍPIO DE PALMA SOLA
Compras e Contratos
Termo de Adjudicação

Adj Seq - Adjudicação - Item Adjudicação: 1 Ano - Minuta - Adjudicação: 2020 Número - Minuta - 
Adjudicação: 73 Cliente - Minuta - Licitação - Participante Licitação - Cota Credenciamento: 2175 

codigoCliente: 2175 anoMinuta: 2020 numeroMinuta: 73 cotaCredenciamento: 0

Pág 1 / 2

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WCO v:2015.04

Identificador: WCO591202-384-XJOSPE-330107973 - Emitido por: MARINES FATIMA SANSIGOLO 17/06/2020 15:39:33 -03:00

TERMO DE ADJUDICAÇÃO Tomada de Preços
4/2020

Processo Administrativo: 70/2020
Adjudicação: 1

O(a) Sr(a). , no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor, conforme o parecer da comissão de licitação resolve:

Adjudico a presente licitação nos termos e autorizo a emissão das notas de empenho das adjudicações abaixo:

Fornecedor: 24961 - PAVIMAR - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Recurso: 239
Órgão: 7 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE

Unidade: 1 - DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Ação: 1034 - Pavimentação das Ruas e Avenidas

Elemento: 3449051990000000000 - Outras obras e instalações
Vínculo: 1340134 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS

Item Produto Unidade Marca Quantidade Unitário Valor Total
1 CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA

ESPECIALIZADA  PARA  EXECUÇÃO
DE  OBRA  DE  PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA EM C.A.U.Q (CONCRETO
ASFÁLTICO  USINADO  A  QUENTE)  E
SINALIZAÇÃO  VIÁRIA  DA  RUA
PADRE  ADELINO  BENETTI,
CENTRO,  COM  ÁREA  A  SER
PAVIMENTADA  DE  1.369,00  M²  E
RUA  SANTA  CATARINA  NO
CONJUNTO  HABITACIONAL
PALMARES,  COM  ÁREA  A  SER
PAVIMENTADA  DE  1.793,00  M²
TOTALIZANDO  UMA  ÁREA  DE
3.162,00  M²  A  SER  PAGOS  COM
RECURSO  DO  MINISTÉRIO  DE
DESENVOLVIMENTO  REGIONAL  E
CONTA  PARTIDA  DO  MUNICÍPIO.
VALOR  MÁXIMO  DE  R$:  259.844,68
(DUZENTOS  E  CINQUENTA  E  NOVE
MIL,  OITOCENTOS  E  QUARENTA  E
QUATRO  REAIS  E  SESSENTA  E
OITO CENTAVOS)

UN  0,92521 R$258.049,39 R$238.750,00

Total do Adjudicado para o Recurso: R$238.750,00
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MUNICÍPIO DE PALMA SOLA
Compras e Contratos
Termo de Adjudicação

Adj Seq - Adjudicação - Item Adjudicação: 1 Ano - Minuta - Adjudicação: 2020 Número - Minuta - 
Adjudicação: 73 Cliente - Minuta - Licitação - Participante Licitação - Cota Credenciamento: 2175 

codigoCliente: 2175 anoMinuta: 2020 numeroMinuta: 73 cotaCredenciamento: 0

Pág 2 / 2

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WCO v:2015.04

Identificador: WCO591202-384-XJOSPE-330107973 - Emitido por: MARINES FATIMA SANSIGOLO 17/06/2020 15:39:33 -03:00

Fornecedor: 24961 - PAVIMAR - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Recurso: 347
Órgão: 7 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE

Unidade: 1 - DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Ação: 1034 - Pavimentação das Ruas e Avenidas

Elemento: 3449051990000000000 - Outras obras e instalações
Vínculo: 3000100 - Recursos Ordinários

Item Produto Unidade Marca Quantidade Unitário Valor Total
1 CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA

ESPECIALIZADA  PARA  EXECUÇÃO
DE  OBRA  DE  PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA EM C.A.U.Q (CONCRETO
ASFÁLTICO  USINADO  A  QUENTE)  E
SINALIZAÇÃO  VIÁRIA  DA  RUA
PADRE  ADELINO  BENETTI,
CENTRO,  COM  ÁREA  A  SER
PAVIMENTADA  DE  1.369,00  M²  E
RUA  SANTA  CATARINA  NO
CONJUNTO  HABITACIONAL
PALMARES,  COM  ÁREA  A  SER
PAVIMENTADA  DE  1.793,00  M²
TOTALIZANDO  UMA  ÁREA  DE
3.162,00  M²  A  SER  PAGOS  COM
RECURSO  DO  MINISTÉRIO  DE
DESENVOLVIMENTO  REGIONAL  E
CONTA  PARTIDA  DO  MUNICÍPIO.
VALOR  MÁXIMO  DE  R$:  259.844,68
(DUZENTOS  E  CINQUENTA  E  NOVE
MIL,  OITOCENTOS  E  QUARENTA  E
QUATRO  REAIS  E  SESSENTA  E
OITO CENTAVOS)

UN  0,07479 R$258.049,39 R$19.299,39

Total do Adjudicado para o Recurso: R$19.299,39

Total do Fornecedor: R$258.049,39
Valor Total Adjudicado: R$258.049,39

Palma Sola, 16 de junho de 2020

___________________________________
CLEOMAR JOSÉ MANTELLI

Prefeito Municipal
CPF: 760.741.889-04
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº. 04/2020
Publicação Nº 2527154

 

Estado de Santa Catarina
Município de Palma Sola
Rua Francisco Zanotto, nº 600 – Centro – Palma Sola – Santa Catarina
Fone/Fax: (49) 3652-3200

 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Tomada de Preços
Para Obras e Serviços de Engenharia

4/2020
Processo Administrativo: 70/2020

O(a) Prefeito Municipal, CLEOMAR JOSÉ MANTELLI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente
sob Lei n° 10.520/02 e, em face aos princípios ordenados através da Lei n° 6.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo
Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:
a) Processo Nr.: 70/2020
b) Licitação Nr.: 4/2020
c) Modalidade: TOMADA DE PREÇOS
d) Data Homologação: 16/06/2020
e) Data da Adjudicação: 21/05/2020       Sequência:
f ) Objeto da Licitação: Tomada de Preços para Contratação de empresa especializada para execução de obra de pavimentação asfáltica em
C.A.U.Q (Concreto asfáltico Usinado a Quente)  e sinalização Viária  da Rua Padre Adelino Benetti,  centro,  com área a ser  pavimentada de
1.369,00 m² e Rua Santa Catarina no Conjunto Habitacional Palmares, com área a ser pavimentada de 1.793,00 m² totalizando uma área de
3.162,00 m² a ser pagos com recurso oriundos do contrato de repasse nº.

24961 - PAVIMAR - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
Item Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total

1 CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  PARA
EXECUÇÃO  DE  OBRA  DE  PAVIMENTAÇÃO  ASFÁLTICA  EM
C.A.U.Q  (CONCRETO  ASFÁLTICO  USINADO  A  QUENTE)  E
SINALIZAÇÃO  VIÁRIA  DA  RUA  PADRE  ADELINO  BENETTI,
CENTRO, COM ÁREA A SER PAVIMENTADA DE 1.369,00 M² E
RUA  SANTA  CATARINA  NO  CONJUNTO  HABITACIONAL
PALMARES, COM ÁREA A SER PAVIMENTADA DE 1.793,00 M²
TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 3.162,00 M² A SER PAGOS COM
RECURSO  DO  MINISTÉRIO  DE  DESENVOLVIMENTO
REGIONAL  E  CONTA  PARTIDA  DO  MUNICÍPIO.  VALOR
MÁXIMO  DE  R$:  259.844,68  (DUZENTOS  E  CINQUENTA  E
NOVE  MIL,  OITOCENTOS  E  QUARENTA  E  QUATRO  REAIS  E
SESSENTA E OITO CENTAVOS)

UN  1 R$258.049,39 R$258.049,39

Total do Fornecedor: R$258.049,39

Total da Licitação: R$258.049,39

Palma Sola, 16 de junho de 2020. CLEOMAR JOSÉ MANTELLI
Prefeito(a) Municipal
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Palmeira

Prefeitura

PL_27_TP_06_2020_REFORMA DO PRÉDIO ESCOLAR DO NÚCLEO MUNICIPAL ANTONIETA FARIAS DE SOUZA
Publicação Nº 2525992

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA
CONVOCAÇÃO DE INTERESSADOS NA LICITAÇÃO/
TOMADA DE PREÇO Nº 06/2020
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 TOMADA DE PREÇO que tem 
por objeto a Contratação de empresa para execução de reforma do prédio escolar do Núcleo Municipal Antonieta Farias de Souza, conforme 
planilhas Orçamentárias; Cronograma Físico - Financeiro; e Projeto em anexo. A entrega dos envelopes “HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA” será 
feito a partir das 13h20min do dia 06.07.2020. Abertura da sessão será às 13h40min do mesmo dia. A presente licitação será do tipo MENOR 
PREÇO GLOBAL, consoante às condições estatuídas neste Edital, e será regida pela Lei Federal n.º 8.666/93. 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. Palmeira, 16 de junho de 2020. VIVIANE LOPES GODOY – Presidente da Comissão.

PL_28_TP_07_2020_SEGUNDA ETAPA CENTRO DE EVENTOS
Publicação Nº 2525993

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA
CONVOCAÇÃO DE INTERESSADOS NA LICITAÇÃO/
TOMADA DE PREÇO Nº 07/2020
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 TOMADA DE PREÇO que tem 
por objeto a Contratação de empresa especializada para execução de obra referente à Segunda Etapa do Centro de Eventos Municipal Adair 
Paim de Souza, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, conforme planilhas Orçamentárias; Cronograma Físico - Fi-
nanceiro; e Projeto em anexo. A entrega dos envelopes “HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA” será feito a partir das 16h00min do dia 06.07.2020. 
Abertura da sessão será às 16h20min do mesmo dia. A presente licitação será do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, consoante às condições 
estatuídas neste Edital, e será regida pela Lei Federal n.º 8.666/93. 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. Palmeira, 16 de junho de 2020. VIVIANE LOPES GODOY – Presidente da Comissão.

PORTARIA Nº 0155 USUFRUIÇÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS ELIANE COELHO DE SOUZA
Publicação Nº 2526580

PORTARIA Nº 0155/2020

“DISPÕE SOBRE USUFRUIÇÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS DE SERVIDOR, CONFORME ESPECÍFICA.”

FERNANDA DE SOUZA CÓRDOVA, Prefeita do Município de Palmeira, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais;

RESOLVE;

Art. 1º - Conceder a usufruição de 29 dias de férias não gozadas a servidora, ELIANE COELHO DE SOUZA, brasileira, portadora do CPF 
de n° 024.925.569-30, ocupante do cargo de ASSISTENTE SOCIAL, lotado no CRAS, as quais serão gozadas no período de 08/06/2020 a 
06/07/2020.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação

Art. 3º - Revogam-se as disposições em sentido contrário.

Registra-se, publica-se, cumpra-se.

Gabinete da Prefeita Municipal de Palmeira, Estado de Santa Catarina, aos 01 de junho de 2020.

http://www.palmeira.sc.gov.br
http://www.palmeira.sc.gov.br
http://www.palmeira.sc.gov.br
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FERNANDA DE SOUZA CÓRDOVA
Prefeita Municipal

Certifico que a presente Portaria foi encaminhada para publicação no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (www.diariomunicipal.
sc.gov.br) em observância ao disposto na Lei Orgânica Municipal c/c a Lei n.º 758/2017 e Decreto nº1.359/17. Dou fé. Palmeira/SC, 17 de 
junho de 2020.

PORTARIA Nº 0156 FÉRIAS FERNANDA DE SOUZA PEREIRA
Publicação Nº 2526582

PORTARIA Nº 0156/2020

“DISPÕE SOBRE FÉRIAS DE SERVIDOR, CONFORME ESPECÍFICA.”

FERNANDA DE SOUZA CÓRDOVA, Prefeita do Município de Palmeira, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais;

RESOLVE;

Art. 1º - Conceder férias a servidora, FERNANDA DE SOUZA PEREIRA, brasileira, portadora do CPF de n° 063.673.679-26, ocupante do cargo 
EFETIVO de ZELADOR, lotado na Secretaria de Administração, referente ao período aquisitivo de 03/02/2019 a 02/02/2020 no período de 
16/06/2020 a 15/07/2020, com retorno ao seu trabalho no dia 16/07/2020.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação

Art. 3º - Revogam-se as disposições em sentido contrário

Registra-se, publica-se, cumpra-se.

Gabinete da Prefeita Municipal de Palmeira, Estado de Santa Catarina, aos 01 de junho de 2020.

FERNANDA DE SOUZA CÓRDOVA
Prefeita Municipal

Certifico que a presente Portaria foi encaminhada para publicação no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (www.diariomunicipal.
sc.gov.br) em observância ao disposto na Lei Orgânica Municipal c/c a Lei n.º 758/2017 e Decreto nº1.359/17. Dou fé. Palmeira/SC, 17 de 
junho de 2020.
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Palmitos

Prefeitura

PROCESSO 63/2020
Publicação Nº 2526795

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. º 16/2020
PROCESSO N. º 63/2020
OBJETO: Processamento de créditos provenientes da folha de pagamento gerada pelo Município de Palmitos abrangendo servidores ativos, 
inativos e pensionistas, lançados em contas salário individuais na instituição financeira licitada, além de créditos em favor de estagiários 
ou qualquer outra pessoa que mantenha ou venha a manter vínculo de remuneração com o CONTRATANTE, seja recebendo vencimento, 
salário, subsídio, proventos e pensões ou bolsa estágio, denominados, doravante, para efeito deste instrumento, CREDITADOS, em contra-
partida da efetivação de débito na conta corrente do Município.
CONTRATADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, inscrita no CNPJ sob nº 00.360.305/0001-04.
VALOR: O Município pagará o valor de R$ 1,81 (um real e oitenta e um centavos) por linha de transmissão, enquanto que a CAIXA pagará o 
valor, em reais, correspondente a 1,00% (um por cento) sobre o valor líquido de cada remuneração creditada em conta salário e transferida 
para conta de livre movimentação, ambas na instituição financeira vencedora da licitação, cujo valor estimado mensal é de R$ 9.849,63 
(nove mil, oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta e três centavos), perfazendo montante estimado de total alcança R$ 118.200,00 
(cento e dezoito mil e duzentos reais).
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 09/04/2020.
Palmitos, 17 de junho de 2020. Mario Alceu Peiter – Prefeito Municipal.
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Papanduva

Prefeitura

DECRETO N° 2965, DE 17.06.2020 - APROVA RETIFICAÇÃO DE IMÓVEL URBANO DE PROPRIEDADE DE ELTON 
JOHN DA SILVEIRA KRIECK

Publicação Nº 2526647

DECRETO Nº 2965, DE 17 DE JUNHO DE 2020.

APROVA RETIFICAÇÃO IMÓVEL URBANO, QUE IDENTIFICA.
O Prefeito Municipal de Papanduva, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 59, Inciso VI, com-
binado com o Inciso XX da Lei Orgânica Municipal, e ainda o disposto na Lei Federal n° 6.766 de 19 de dezembro de 1979,

DECRETA
Art. 1°. Fica retificado o imóvel urbano de propriedade de ELTON JOHN DA SILVEIRA KRIECK e outros, com a área total de 715,30m2 (se-
tecentos e quinze metros e trinta decímetros quadrados), localizado no lado ímpar da Rua Agostinho Teixeira de Lima, esquina com o lado 
ímpar da Rua Governador Jorge Lacerda, nas Coordenadas E: 585064.924 e N: 7078927.298, com base no Ponto 0PP, neste município de 
Papanduva, imóvel objeto da matrícula n° 8.796 do Registro Geral do Ofício de Papanduva, passando a constar:

Confrontações: descrito para quem está dentro do imóvel olhando a rua.
Descrição da Área Total do Lote “1” – 715,30m²

Frente:- 39,32 metros com o Município pela Rua AGOSTINHO TEIXEIRA DE LIMA, lado ímpar;
Fundos:- 20,89 metros com a Matrícula nº 10.318-Papanduva/SC, de ESTADO DE SANTA CATARINA Lote “B”;
Lado Direito:- 23,68 metros com a Matrícula n° 6.790-Papanduva/SC, de ROMALDO RUDNIK Lote “A”;
Lado Esquerdo:- 11,98 metros com o Município pela Rua GOV. JORGE LACERDA, lado ímpar; 18,30 metros, 11,69 metros com a Matrícula 
n° 3.096-Papanduva/SC, de EDEGAR MIREK Lote “2”.

Art. 2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Município de Papanduva, 17 de junho de 2020.

Luiz Henrique Saliba
Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado na Secretaria da Administração e publicado no átrio – mural de publicações desta Prefeitura Municipal, e no site 
www.diariomunicipal.sc.gov.br, na mesma data supra.

Estela Mari Ferens
Administradora

http://www.diariomunicipal.sc.gov.br
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Paraíso

Prefeitura

LEI MUNICIPAL 1523/2020
Publicação Nº 2526075

LEI MUNICIPAL Nº. 1523/2020.

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a reduzir saldos de dotações orçamentárias no orçamento vigente, suplementar dotações com saldos 
insuficientes e dá outras providências.”

VALDECIR ANTONIO CASAGRANDE, Prefeito Municipal de Paraíso, Estado de Santa Catarina, Faço saber a todos os habitantes deste muni-
cípio que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal devidamente autorizado a reduzir saldos de dotações orçamentárias no orçamento vigente, até o 
valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), segundo classificações abaixo discriminadas:
Órgão: 05.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade Orçamentária: 05.01 – Departamento do Ensino Fundamental
Atividade: 2.037 – Manutenção do Ensino Fundamental
Modalidade de Aplicação: 
3.1.90.00.00.00.00.0.0.0019 – Aplicações Diretas 035 170.000,00

Órgão: 12.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 12.03 – Divisão de Assistência Farmacêutica Básica
Projeto: 2.097 – Assistência Farmacêutica Básica
Modalidade de Aplicação: 
3.3.90.00.00.00.00.0.0.0002 – Aplicações Diretas 033 80.000,00

Art. 2º. Os recursos até o valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), originados da redução constante do Artigo anterior, serão 
levados à suplementação, segundo classificação abaixo discriminada:
Órgão: 05.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade Orçamentária: 05.04 – Departamento do Ensino Infantil
Atividade: 2.043 – Manutenção Atividades da Creche Municipal
Modalidade de Aplicação: 
3.1.90.00.00.00.00.0.0.0019 – Aplicações Diretas 054 170.000,00

Órgão: 12.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 12.03 – Divisão de Assistência Farmacêutica Básica
Projeto: 2.086 – Serviços de Atenção Básica em Saúde
Modalidade de Aplicação: 
3.3.90.00.00.00.00.0.0.0002 – Aplicações Diretas 002 80.000,00

 Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Paraíso/SC, 03 de junho de 2020.

VALDECIR ANTONIO CASAGRANDE
Prefeito Municipal
Esta Lei foi registrada e
Publicada na data supra.
Paraíso/SC, 03 de junho de 2020.

Servidor responsável

LEI MUNICIPAL 1524/2020
Publicação Nº 2526077

LEI MUNICIPAL Nº 1524/2020

“ALTERA ARTIGO NA LEI MUNICIPAL Nº 1505/2019 QUE TRATA DE CONTRATO DE CONCESSÃO REAL DE USO N° 47/2004 E DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS”.

VALDECIR ANTONIO CASAGRANDE, Prefeito Municipal de Paraíso, Estado de Santa Catarina, Faço saber a todos os habitantes deste Muni-
cípio que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterado o parágrafo único do Art. 1º da Lei Municipal 1505/2019 de 22 de julho de 2019, passando a vigorar com a seguinte 
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redação:

Parágrafo único: fica estendida a vigência do contrato até 31/12/2020 a contar da data de vencimento anteriormente registrada (16/02/2020).

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, principalmente a Lei Municipal Nº 
1505/2019 no que couber.

Paraiso/SC, 03 de junho de 2020.

Valdecir Antônio Casagrande
Prefeito Municipal

Esta Lei foi registrada e
Publicada na data supra.
Paraíso/SC, 03 de junho de 2020.

Servidor responsável
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Passo de Torres

Prefeitura

DECRETO 038/2020
Publicação Nº 2527014

DECRETO Nº 038, DE 20 DE MAIO DE 2020.

“CRIA NOVA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – MODALIDADE DE APLICAÇÃO E FONTE DE RECURSO ABRE CRÉDITO ADICIONAL SU-
PLEMENTAR AO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSO DE TORRES, POR CONTA DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO 
EXERCÍCIO ANTERIOR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

JONAS GOMES DE SOUZA, Prefeito Municipal do Município de Passo de Torres, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais 
que lhe confere o Artigo 53 da Lei Orgânica Municipal combinada com o artigo 8º, Inciso III, da Lei Municipal n.º 1109 de 25 de outubro 
de 2019.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar ao Orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Passo de Torres, por conta do Superávit 
Financeiro do exercício anterior, na forma do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64 no montante de R$ 20.525,07 (Vinte mil, quinhentos e vinte 
e cinco reais e sete centavos), conforme abaixo especificado:

Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Atividade: 1.028 – Aquisição, Equipamentos, Veículos Infra-Estrutura da Saúde
Modalidade de Aplicação: 4.4.90.00.00.00.0149(23) Aplicações Diretas ............................ R$ 20.525,07
TOTAL: ........................................................................................................................ R$ 20.525,07

Art. 2º - A suplementação de que trata o artigo 1º, proveniente de recursos do Superávit Financeiro, está creditado na conta corrente nº. 
22.535-5, Banco do Brasil, Agência 778-1, Torres/SC, correspondente ao saldo financeiro em 31 de dezembro de 2019.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

Passo de Torres, 20 de maio de 2020.

Jonas Gomes de Souza
Prefeito Municipal

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Finanças, em 20 de maio de 2020.

Marcio Luiz Abatti
Secretário de Administração e Finanças

DECRETO 039/2020
Publicação Nº 2527022

DECRETO Nº 039, DE 29 DE MAIO DE 2020.

“SUPLEMENTA O ORÇAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES, POR CONTA DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADA-
ÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

JONAS GOMES DE SOUZA, Prefeito Municipal de Passo de Torres, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe con-
fere o Artigo 53 da Lei Orgânica Municipal combinada com o artigo 8º, Inciso I, Lei Municipal n.º 1109 de 25 de outubro de 2019.
DECRETA:
Art. 1º - Fica suplementada ao orçamento da Prefeitura Municipal de Passo de Torres, por conta do provável excesso de arrecadação pro-
veniente de Recurso de Operação de Crédito – Financiamento Celebrado com a Caixa Econômica Federal, no montante de R$ 4.983.404,41 
(Quatro milhões, novecentos e oitenta e três mil, quatrocentos e quatro reais e quarenta e um centavos), conforme abaixo especificado:

Órgão: 12 – SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS
Unidade: 01 – DEPARTAMENTO DE OBRAS
Projeto: 1.052 – Pavimentação e Drenagem Pluvial de Ruas e Avenidas
Mod. de Aplicação: 4.4.90.00.00.00.00.0083(155) Aplicações Diretas ...................... R$ 4.983.404,41
TOTAL ................................................................................................................ R$ 4.983.404,41

Art. 2º - O recurso destinado à suplementação do artigo anterior ocorrerá por conta do provável excesso de arrecadação de Recurso de 
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Operação de Crédito – Financiamento Celebrado com a Caixa Econômica Federal celebrado sob o n. 0502059-31-2020-MDR (vinculação 
00.0083) da Unidade Prefeitura Municipal de Passo de Torres.

Parágrafo Único: A suplementação de que trata o artigo 1º deste Decreto fica condicionada e limitada à arrecadação efetiva do recurso.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Passo de Torres, 29 de maio de 2020.

Jonas Gomes de Souza
Prefeito Municipal

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Finanças, em 29 de maio de 2020.

Marcio Luiz Abatti
Secretário de Administração e Finanças

DECRETO 040/2020
Publicação Nº 2527026

DECRETO Nº 040, DE 29 DE MAIO DE 2020.

“SUPLEMENTA O ORÇAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES, POR CONTA DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADA-
ÇÃO DE CONVÊNIOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

JONAS GOMES DE SOUZA, Prefeito Municipal de Passo de Torres, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe con-
fere o Artigo 53 da Lei Orgânica Municipal combinada com o artigo 8º, Inciso I, Lei Municipal n.º 1109 de 25 de outubro de 2019.
DECRETA:
Art. 1º - Fica suplementada ao orçamento da Prefeitura Municipal de Passo de Torres, por conta do provável excesso de arrecadação prove-
niente de Recurso do Estado de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Estado da Educação, no montante de R$ 300.000,00 (Trezentos 
mil reais), conforme abaixo especificado:

Órgão: 04 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 01 – ENSINO REGULAR
Projeto: 1.009 – Ampliação, Construção e Reforma da Rede Física de Ensino Básico
Mod. de Aplicação: 4.4.90.00.00.00.00.0122(21) Aplicações Diretas ........................... R$ 300.000,00
TOTAL ................................................................................................................... R$ 300.000,00

Art. 2º - O recurso destinado à suplementação do artigo anterior ocorrerá por conta do provável excesso de arrecadação de Recurso do 
Estado de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Estado da Educação, no montante de R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) da conforme 
Termo de Convênio n.º 2019TR1386.

Parágrafo Único: A suplementação de que trata o artigo 1º deste Decreto fica condicionada e limitada à arrecadação efetiva do recurso.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Passo de Torres, 29 de maio de 2020.

Jonas Gomes de Souza
Prefeito Municipal

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Finanças, em 29 de maio de 2020.

Marcio Luiz Abatti
Secretário de Administração e Finanças

DECRETO 041/2020
Publicação Nº 2527028

 DECRETO Nº 041, DE 29 DE MAIO DE 2020.

“SUPLEMENTA O ORÇAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES POR CONTA DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADA-
ÇÃO DE CONVÊNIOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

JONAS GOMES DE SOUZA, Prefeito Municipal de Passo de Torres, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe con-
fere o Artigo 53 da Lei Orgânica Municipal combinada com o artigo 8º, Inciso I, Lei Municipal n.º 1109 de 25 de outubro de 2019.
DECRETA:
Art. 1º - Fica suplementada ao orçamento da Prefeitura Municipal de Passo de Torres, por conta do provável excesso de arrecadação de 
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recursos do Ministério das Cidades, no montante de R$ 222.857,14 (Duzentos e vinte e dois mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e qua-
torze centavos), conforme abaixo especificado:

Órgão: 12 – SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS
Unidade: 01 – DEPARTAMENTO DE OBRAS
Projeto: 1.052 – Pavimentação e Drenagem Pluvial de Ruas e Avenidas
Mod. de Aplicação: 4.4.90.00.00.00.00.00 0094(156) Aplicações Diretas ................. R$ 222.857,14
TOTAL ................................................................................................................. R$ 222.857,14

Art. 2º - O recurso destinado à suplementação do artigo anterior ocorrerá por conta do provável excesso de arrecadação de recursos do 
Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal conforme Contrato de Repasse n.º 868620/2018, no montante de R$ 
222.857,14 (Duzentos e vinte e dois mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e quatorze centavos), objetivando a pavimentação de vias/ruas 
no bairro Campinas no município de Passo de Torres/SC.

Parágrafo Único – A despesa de que trata o artigo 1º deste Decreto fica condicionada e limitada ao efetivo ingresso dos recursos nos cofres 
do Município.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

Passo de Torres, 29 de maio de 2020.
Jonas Gomes de Souza
Prefeito Municipal

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Finanças, em 29 de maio de 2020.

Marcio Luiz Abatti
Secretário de Administração e Finanças

DECRETO 042/2020
Publicação Nº 2527032

DECRETO Nº 042, DE 29 DE MAIO DE 2020.

“SUPLEMENTA O ORÇAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES, POR CONTA DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADA-
ÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

JONAS GOMES DE SOUZA, Prefeito Municipal de Passo de Torres, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe con-
fere o Artigo 53 da Lei Orgânica Municipal combinada com o artigo 8º, Inciso I, Lei Municipal n.º 1109 de 25 de outubro de 2019.
DECRETA:
Art. 1º - Fica suplementada o orçamento da Prefeitura Municipal de Passo de Torres, por conta do provável excesso de arrecadação prove-
niente de recursos próprios, na forma do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, no montante de R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), conforme 
abaixo especificado:

Órgão: 12 – SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS
Unidade: 01 – DEPARTAMENTO DE OBRAS
Atividade: 2.048 – Manutenção da Secretaria de Transportes e Obras
Mod. de Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.0100 (135) Aplicações Diretas ............................ R$ 300.000,00
TOTAL ....................................................................................................................... R$ 300.000,00

Art. 2º - Os recursos destinados à suplementação do artigo anterior ocorrerão por conta do provável excesso de arrecadação de recursos 
próprios (vinculação 00.0100) da Unidade Prefeitura Municipal de Passo de Torres, creditados nas contas correntes da Prefeitura Municipal 
de Passo de Torres.

Parágrafo Único: A suplementação de que trata o artigo 1º deste Decreto fica condicionada e limitada à arrecadação efetiva do recurso.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Passo de Torres, 29 de maio de 2020.
Jonas Gomes de Souza
Prefeito Municipal

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Finanças, em 29 de maio de 2020.

Marcio Luiz Abatti
Secretário de Administração e Finanças
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Passos Maia

Prefeitura

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 0031/2020
Publicação Nº 2526606

ATA DE REGISTRO DE PREÇO n. 0031/2020
PROCESSO LICITATÓRIO n. 0023/2020
PREGÃO ELETRÔNICO n. 0016/2020
Contratante: MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA/SC
Contratada: CLEAR PROTESE DENTARIA EIRELI
Objeto: Constitui objeto da presente Ata de Registro de Preços o registro dos preços dos produtos especificados no Anexo I, do Edital de 
Pregão eletrônico n. 0016/2020, com as características constantes das propostas julgadas vencedoras, que passam a fazer parte desta ATA, 
como parte integrante. Valor: Para os itens que a CONTRATADA se sagrou vencedora no processo licitatório acima identificado, a CONTRA-
TANTE pagará a quantia de R$ 58.798,50 (cinquenta e oito mil setecentos e noventa e oito reais com cinquenta centavos).
partir de sua assinatura e terá validade de 12 meses.
Passos Maia, SC, 17 de junho de 2020.
LEOMAR ROBERTO LISTONI
Prefeito Municipal

CONTRATO ADMINISTRATIVO 0013/2020
Publicação Nº 2526178

CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 0013/2020
PROCESSO LICITATÓRIO N. 0024/2020
PREGÃO ELETRONICO N. 0017/2020
Contratante: MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA/SC
Contratada: UPEMAQ MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DO CAMINHÃO VW WORKER 26.220 EURO3, PLACA MHR 
8285, ANO/MODELO 2009
Fiscal deste Contrato: Fica designado o Sr. Lucas Clamer, Diretor de Infraestrutura, para executar o acompanhamento e fiscalização dos 
serviços
Valor: Para os itens que a CONTRATADA sagrou-se vencedora no processo licitatório acima identificado, a CONTRATANTE pagará a R$ 
8.900,00 (oito mil e novecentos reais) Vigência: O presente contrato vigerá a partir de sua assinatura vigorando até 31 de dezembro de 2020
Passos Maia, SC, 15 de junho de 2020.
Leomar Roberto Listoni
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 234, DE 17 DE JUNHO DE 2020.
Publicação Nº 2527058

PORTARIA N° 234, de 17 de junho de 2020.

“CONTRATA SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

LEOMAR ROBERTO LISTONI, Prefeito Municipal de Passos Maia, no uso das atribuições de seu cargo, e de conformidade com o Art. 62, X, 
da Lei Orgânica Municipal, c/c a Lei Municipal n. 243, de 13 de outubro de 1998,
Considerando a revogação do Edital de Processo Seletivo nº 01/2020, conforme disposto no Decreto nº 014, de 30 de janeiro de 2020;
Considerando a inexistência de profissional disponível no quadro permanente de servidores desta municipalidade para suprir a referida 
necessidade temporária;
Considerando a necessidade de manter a prestação de serviços e atividades indispensáveis da administração pública municipal, especial-
mente durante o período de enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (Covid-19);
Considerando que foi contratada, por meio do Processo Licitatório nº 16/2020, empresa responsável pela realização de Processo Seletivo 
e Concurso Público, todavia não há possibilidade de dar andamento a realização dos atos do certame em razão do período de isolamento 
social e demais medidas impostas pelo poder público Federal e Estadual, visando conter a disseminação do novo coronavírus (Covid-19);
Considerando o disposto nos incisos VI e VII, do art. 3º, da Lei Municipal n. 243, de 13 de outubro de 1998, que autoriza a contratação de 
servidores em caráter temporário até a realização de Concurso Público e/ou Processo Seletivo para o preenchimento das vagas na forma 
da Lei;

RESOLVE:
Art. 1º CONTRATAR o senhor PAULO CESAR GOMES CAVALHEIRO para ocupar cargo de Operador de Máquinas Rodoviárias, com carga 
horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotando-o na Secretaria Municipal da Agricultura e Desenvolvimento Econômico, no período de 
17/06/2020 a 14/09/2020.
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Parágrafo Único - Para o exercício do cargo, o servidor ora contratado fará jus ao vencimento mensal previsto no Anexo V, da Lei Comple-
mentar n. 005, de 31 de outubro de 1999.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se.

Passos Maia-SC, 17 de junho de 2020.

LEOMAR ROBERTO LISTONI
Prefeito Municipal

Certifico que a presente Portaria foi publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (www.diariomunicipal.sc.gov.br) em obser-
vância ao disposto no Art. 91-A da Lei Orgânica Municipal.

CLEVERSON LUIZ ALVES DE SANTI
Responsável pela publicação dos Atos Oficiais.

PORTARIA N° 235, DE 17 DE JUNHO DE 2020.
Publicação Nº 2527061

PORTARIA N° 235, de 17 de junho de 2020.

“CONTRATA SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

LEOMAR ROBERTO LISTONI, Prefeito Municipal de Passos Maia, no uso das atribuições de seu cargo, e de conformidade com o Art. 62, X, 
da Lei Orgânica Municipal, c/c a Lei Municipal n. 243, de 13 de outubro de 1998,
Considerando a revogação do Edital de Processo Seletivo nº 01/2020, conforme disposto no Decreto nº 014, de 30 de janeiro de 2020;
Considerando a inexistência de profissional disponível no quadro permanente de servidores desta municipalidade para suprir a referida 
necessidade temporária;
Considerando a necessidade de manter a prestação de serviços e atividades indispensáveis da administração pública municipal, especial-
mente durante o período de enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (Covid-19);
Considerando que foi contratada, por meio do Processo Licitatório nº 16/2020, empresa responsável pela realização de Processo Seletivo 
e Concurso Público, todavia não há possibilidade de dar andamento a realização dos atos do certame em razão do período de isolamento 
social e demais medidas impostas pelo poder público Federal e Estadual, visando conter a disseminação do novo coronavírus (Covid-19);
Considerando o disposto nos incisos VI e VII, do art. 3º, da Lei Municipal n. 243, de 13 de outubro de 1998, que autoriza a contratação de 
servidores em caráter temporário até a realização de Concurso Público e/ou Processo Seletivo para o preenchimento das vagas na forma 
da Lei;

RESOLVE:
Art. 1º CONTRATAR o senhor JONAS DAL PIAN para ocupar cargo de Operador de Máquinas Rodoviárias, com carga horária de 40 (quarenta) 
horas semanais, lotando-a na Secretaria Municipal da Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, no período de 17/06/2020 a 14/09/2020.

Parágrafo Único - Para o exercício do cargo, o servidor ora contratado fará jus ao vencimento mensal previsto no Anexo V, da Lei Comple-
mentar n. 005, de 31 de outubro de 1999.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se.

Passos Maia-SC, 17 de junho de 2020.

LEOMAR ROBERTO LISTONI
Prefeito Municipal

Certifico que a presente Portaria foi publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (www.diariomunicipal.sc.gov.br) em obser-
vância ao disposto no Art. 91-A da Lei Orgânica Municipal.

CLEVERSON LUIZ ALVES DE SANTI
Responsável pela publicação dos Atos Oficiais.

http://www.diariomunicipal.sc.gov.br/
http://www.diariomunicipal.sc.gov.br/
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Paulo Lopes

Prefeitura

295/2020 - RETIFICAÇÃO
Publicação Nº 2527359

RETIFICAÇÃO DA PORTARIA Nº 295/2020

NADIR CARLOS RODRIGUES, Prefeito do Município de Paulo Lopes, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais exaradas 
no art. 85, inciso II da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:
Art. 1º - RETIFICAR EM PARTE A PORTARIA Nº 295/2020, de 10 de junho de 2020, publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Ca-
tarina em 10 de junho de 2020, que prorrogou o mandato dos membros do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS e estabeleceu 
outras providências.

ONDE SE LÊ: (...) Considerando o final do mandato dos Conselheiros que integram o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente – CMDCA;
(...).

LEIA-SE: (...) Considerando o final do mandato dos Conselheiros que integram o Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS;
(...).

Art. 2º - Esta Retificação entra em vigor na data de sua assinatura com efeitos retroativos a 10/06/2020, revogando as disposições em 
contrário, condicionada sua validade à publicação no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina, nos termos do Decreto nº 17, de 6 de 
abril de 2009.

Paulo Lopes, 18 de junho de 2020.

Nadir Carlos Rodrigues
Prefeito Municipal

Publicada a presente portaria no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (www.diariomunicipal.sc.gov.br) em 18 de junho de 2020.

Lucélia Firmino Silvano de Sousa
Secretária Municipal de Administração

296/2020
Publicação Nº 2527360

PORTARIA Nº 296/2020

ALFREDO RODOLFO SCHMIDT HEBBEL BUSCH, Secretário de Saúde do Município de Paulo Lopes, Estado de Santa Catarina, no uso de suas 
atribuições em conformidade com o disposto no Decreto n° 65, de 7 de dezembro de 2017; e

Considerando a Lei Municipal nº 497, de 18 de fevereiro de 1991,

RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER LICENÇA PRÊMIO, ao servidor José Lourenço de Jesus, matrícula nº 10723, ocupante do Cargo de Motorista, a disposi-
ção da Secretaria Municipal de Saúde com gozo no período de 17/06/2020 a 16/07/2020, referente ao quinquênio 02/01/2012 a 15/08/2016.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura revogando as disposições em contrário, condicionada sua validade à publi-
cação no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina, nos termos do Decreto nº 17, de 6 de abril de 2009.

Paulo Lopes, 18 de junho de 2020.

Alfredo Rodolfo Schmidt Hebbel Busch
Secretária de Saúde

Publicada a presente portaria no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (www.diariomunicipal.sc.gov.br) em 18 de junho de 2020.

Lucélia Firmino Silvano de Sousa
Secretária Municipal de Administração
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297/2020
Publicação Nº 2527361

PORTARIA Nº 297/2020

NADIR CARLOS RODRIGUES, Prefeito do Município de Paulo Lopes, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas pela Lei Orgânica do Municipal, e

Considerando a Lei Municipal nº 497, de 18 de fevereiro de 1991,

RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER LICENÇA PRÊMIO, ao servidor Carlos Alberto Rodrigues, matrícula nº 341, ocupante do Cargo de Mecânico, a dispo-
sição da Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos com gozo no período de 15/06/2020 a 14/07/2020, referente ao 
quinquênio 01/01/2005 a 31/12/2009.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura revogando as disposições em contrário, condicionada sua validade à publi-
cação no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina, nos termos do Decreto nº 17, de 6 de abril de 2009.

Paulo Lopes, 18 de junho de 2020.

Nadir Carlos Rodrigues
Prefeito Municipal

Publicada a presente portaria no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (www.diariomunicipal.sc.gov.br) em 18 de junho de 2020.

Lucélia Firmino Silvano de Sousa
Secretária Municipal de Administração

298/2020
Publicação Nº 2527433

PORTARIA Nº 298/2020

ALFREDO RODOLFO SCHMIDT HEBBEL BUSCH, Secretário de Saúde do Município de Paulo Lopes, Estado de Santa Catarina, no uso de suas 
atribuições em conformidade com o disposto no Decreto n° 65, de 7 de dezembro de 2017; e

Considerando a Lei Municipal nº 497, de 18 de fevereiro de 1991,

RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER LICENÇA PRÊMIO, ao servidor Ademir Manoel Cabral, matrícula nº 748, ocupante do Cargo de Motorista, a disposição 
da Secretaria Municipal de Saúde com gozo no período de 17/06/2020 a 14/09/2020, referente ao quinquênio 01/10/2012 a 30/09/2017.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura revogando as disposições em contrário, condicionada sua validade à publi-
cação no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina, nos termos do Decreto nº 17, de 6 de abril de 2009.

Paulo Lopes, 18 de junho de 2020.

Alfredo Rodolfo Schmidt Hebbel Busch
Secretária de Saúde

Publicada a presente portaria no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (www.diariomunicipal.sc.gov.br) em 18 de junho de 2020.

Lucélia Firmino Silvano de Sousa
Secretária Municipal de Administração

EXTRATO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 13/2019
Publicação Nº 2527363

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAULO LOPES
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 13/2019, conforme Processo Licitatório 19/2019. Tendo como contratante a PREFEITURA MUNICI-
PAL DE PAULO LOPES e contratada GENTE SEGURADORA S.A, CNPJ nº 90.180.605/0001-02. OBJETO: Nos termos do permissivo estabele-
cido pela Lei Federal 8.666/93, o presente termo tem a seguinte inclusão para a Frota de Veículos da Secretaria Municipal de Educação de 
Paulo Lopes, conforme especificações abaixo:
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ITEM DESCRIÇÃO QTD UND VALOR UNITÁRIO

1

DC/DM Passageiros (Danos Corporais, Materiais 
dos Passageiros e Contra Terceiros) Cobertura R$ 
1.539.804,00 - para veículos com capacidade até 
16 passageiros. Sem franquia - VEÍCULO: ÔNI-
BUS - MASCA ROMA R3 DIESEL – VW – CHASSI 
9532G82W4LR006884 - 2019-2020 – PLACA 
RAH7H75.

1 UND R$607,84

2

DC/DM Passageiros (Danos Corporais, Materiais 
dos Passageiros e Contra Terceiros) Cobertura R$ 
3.079.608,00 - para veículos com capacidade até 
45 passageiros. Sem franquia - VEÍCULO: ÔNIBUS 
– NEOBUS MINI ESC DIESEL – VW - CHASSI 
9532M52P2LR009671 – 2019-2020 – PLACA 
QTK0D64.

1 UND R$607,83

TOTAL R$1.215,67

Data da assinatura: 17/06/2020.
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Peritiba

Prefeitura

LEI COMPLEMENTAR Nº 105/2020
Publicação Nº 2526826

LEI COMPLEMENTAR Nº 105 DE 16 DE JUNHO DE 2020

RETIFICA O ARTIGO 1º DA LEI COMPLEMENTAR 104 DE 06 DE MAIO DE 2020

NEUSA KLEIN MARASCHINI, Prefeita do Município de Peritiba, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ela sanciona a seguinte

LEI COMPLEMENTAR:

Art. 1º Fica alterado o Artigo 1º da Lei Complementar nº 104, de 06 de maio de 2020, para a seguinte redação:

“Art. 1º É considerada área urbana do Município de Peritiba, o espaço territorial definido pelo seguinte trecho a ser acrescido no perímetro 
urbano:
- Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice -V-0017, de coordenadas N 6.971.098,2090 m e E 410.391,6100 m; deste, segue confron-
tando com as partes dos lotes rurais nºs 596 e 957, de propriedade de Imelda Erzen, Lauro Erzen, Irini Klamt Gross, Elemar Gross, Ivanisse 
Maria Klamt Trombetta, Ivanir Luiz Trombetta, Jacó Klamt, Carmen Salete Turatto Klamt, Anelise Klamt Christ, Euclides Orlando Christ e 
Ancela Elizabheta Klamt, matrícula 4.455, no azimute de 137º55’45” e distância 115,709 m até o vértice –V-0017A, de coordenadas N 
6.971.012,3155m e E 410.469,1413m; deste segue confrontando com partes dos lotes rurais nºs 596 e 597, de Imelda Erzen, Lauro Erzen, 
Irini Klamt Gross, Elemar Gross, Ivanisse Maria Kamt Trombetta, Ivanir Luiz Trombetta, Jacó Klamt, Carmen Salete Turatto Klamt, Anelise 
Klamt Christ, Euclides Orlando Christ e Ancela Elizabheta Klamt matrícula 4.455, no azimute de 137º55´45” e distância de 120,129 m num 
total de 235,838 m até o vértice –M-0003, de coordenadas N 6.970.923,1420m e E 410.549,6330m ; deste, segue confrontando com parte 
do lote rural nº 596, de Dino Alves Costa, Salete Maria Sgarbossa Costa e Pedro Alves Costa, matrícula 1.681, no azimute de 209º29´07” 
e distância de 191,999 m até o vértice –V-0018, de coordenadas N 6.970.756,0100m e E 410.455,1310m; deste, segue confrontando com 
parte do lote rural nº 595, de Arthur Kuhn e Eraldo Ivo Kuhn, matrícula 11.128, no azimute de 320º30’58” e distância de 287,430m até 
o vértice –V-0018ª, de coordenadas N6.970.977,8483 m e E 410.272,3660 m; deste segue confrontando com parte do lote rural nº 596, 
da mesma área de, Marino Haupenthal, Rosalina Maria Haupenthal, Lauro Roberto Grosso, Liria Grosso, Fridel Gerhardt, Rose Maria Rech, 
Moacir Antunes Maciel, Claudete Turatto Maciel, Dino Alves Costa e Salete Maria Sgarbossa Costa, matrícula nº 8.879, no azimute 42º29’57” 
e distância de 39,511 m até a vértice P-0006, de coordenadas N 6.971.005,5440m e E 410.300,5470m; deste, segue confrontando com a 
Rua Vice Prefeito Liberino Ziliotto, matrícula 19.193 – área 3 com azimute 45º29’57” e 67,700 m até o vértice –P-0007, de coordenadas N 
6.971.052,9960m e E 410.348,8330m; deste continua confrontando com a Rua Vice Prefeito Liberino Ziliotto, matrícula 19.193 – área 3 com 
azimute 43º24’51”e 62.242m até o vértice –V-0017, ponto inicial da descrição deste perímetro, de onde segue normalmente pelos pontos 
anteriores existentes na lei do perímetro urbano”.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE PERITIBA - SC., 16 DE JUNHO DE 2020.

NEUSA KLEIN MARASCHINI
Prefeita Municipal

Publicado nesta secretaria na data supra.

DÂNDARA LUÍSA BAZZEI
Secretária Adjunta de Administração e Finanças

LEI Nº 2207/2020
Publicação Nº 2526832

LEI Nº 2.207 DE 16 DE JUNHO DE 2020

FIXA OS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

NEUSA KLEIN MARASCHINI, Prefeita do Município de Peritiba, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ela sanciona a seguinte

LEI:

Art. 1° Fica fixado o subsídio mensal do Prefeito Municipal em R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais).
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Art. 2° Fica fixado o subsídio mensal do Vice-Prefeito Municipal em R$ 7.000,00(sete mil reais).

Parágrafo Único. O Vice-Prefeito, quando nomeado no cargo de Secretário Municipal ou outro cargo público, fica vedado acumular remune-
rações, devendo optar pelo recebimento de seu subsídio ou do cargo nomeado.

Art. 3° Fica fixado o subsídio mensal do Secretário Municipal em R$ 5.000,00(cinco mil reais).

Art. 4° Fica fixado o subsídio mensal do Vereador em R$ 2.200,00(dois mil e duzentos reais) quando no efetivo exercício do mandato.

§ 1° O Vereador que exercer a Presidência da Câmara Municipal de Vereadores, receberá o subsídio mensal de R$ 3.300,00(três mil e tre-
zentos reais).

§ 2° Será descontado do subsídio do respectivo Vereador e do Presidente da Câmara, o valor proporcional ao número de reuniões realizadas 
no mês, para cada ausência, sem justificativa legal, às reuniões da Câmara.

§ 3° Nos períodos de recesso do Poder Legislativo Municipal, é devido, integralmente, o pagamento dos subsídios de que trata esta Lei.

Art. 5° Em caso de licença por motivo de doença, devidamente comprovada por atestado médico, o agente político continuará recebendo 
seu subsídio integral.

Art. 6° O Prefeito Municipal e os Secretários Municipais, terão direito a gozo de férias anuais, de trinta dias, sem prejuízo no recebimento 
do subsídio, após decorridos doze meses de efetivo exercício no cargo.

Art. 7° Serão percebidos em forma de subsídio também pelos agentes políticos municipais o 13° subsídio, a ser pago da mesma forma e no 
mesmo período dos servidores públicos municipais.

Art. 8° Os agentes políticos de que trata esta Lei, além do que previsto nesta Lei, não terão direito a receber qualquer outra verba indeni-
zatória a qualquer título, excluídas indenizações referentes a férias não gozadas.

Art. 9° Os agentes políticos de que trata esta Lei, quando em viagem a serviços ou representação do município, terão direito a diária, con-
forme dispuser a Lei.

Art. 10. Em havendo substituição ou assunção dos cargos que trata o Art. 1° e Art. 3°, assim como o Art. 4°, caput e § 1°, do Art. 4°, o 
subsídio do substituto, será proporcional aos dias de efetivo exercício.

Art. 11. A revisão dos subsídios fixados por esta Lei será no mesmo mês de revisão da remuneração dos servidores municipais, com aplica-
ção do mesmo índice, respeitados os limites estabelecidos na legislação vigente.

Parágrafo Único. Havendo índices de reajustes de forma escalonada será aplicado aos agentes políticos o menor deles.

Art. 12. As despesas decorrentes desta Lei, correrão por conta de dotações do orçamento municipal a vigorar no próximo exercício.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos legais a partir de 1° de janeiro de 2021 até 31 de de-
zembro de 2024.

Art. 14. Revogam-se as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE PERITIBA - SC., 16 DE JUNHO DE 2020.

NEUSA KLEIN MARASCHINI
Prefeita Municipal

Publicado nesta secretaria na data supra.

DÂNDARA LUÍSA BAZZEI
Secretária Adjunta de Administração e Finanças
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 108/2020 - 9º ADITIVO A ATA 01/2020
Publicação Nº 2527056

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2020
NONO TERMO ADITIVO À ATA Nº 01/2020

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 145/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 72/2019

O Município de Peritiba, inscrito no CNPJ sob nº
82.815.085/0001-20, situado na Rua Frei Bonifácio nº 63, Centro,
Peritiba Estado de Santa Catarina, neste ato representado por sua
Prefeita Municipal Sra. NEUSA KLEIN MARASCHINI, inscrita no
CPF sob número 825.056.329-87 no uso das atribuições de seu
cargo e, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto
Federal nº 3.931/01, e, as demais normas legais aplicáveis, de
acordo com o resultado da classificação das propostas
apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇOS nº 72/2019, RESOLVE, registrar o preço da empresa
POSTO DE ABASTECIMENTO MARALEX EIRELI, Pessoa
Jurídica de Direito Privado, com sede à Rua do Comércio, s/nº,
Bairro Centro, Peritiba, Santa Catarina, CEP 89.750-000, inscrita
no CNPJ nº 09.155.931/0001-33, neste ato representada pelo seu
Representante Legal o Senhor MARCELO BOLL, portador da
Carteira de Identidade n° 4.235.692 e CPF n° 058.916.299-33, de
acordo com a classificação por ela alcançada, observadas as
condições do edital que integra este instrumento de registro e
aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem:

1. DO OBJETO
1.1. Aditar a ata de registro de preços nº 01/2020 o reajuste de preços provocado
pelo aumento do valor dos combustíveis conforme justificativa e comprovantes
(23621 de 02/06/2020 e 23836 de 12/06/2020) apresentados pela contratada e
aceitos pelo Município, visando à manutenção do equilíbrio econômico e financeiro
previsto na lei nº 8.666/93 e no “item 14” da Ata original.
1.2. A partir desta data, o preço por litro passa a ser conforme a tabela abaixo:

Item
Saldo
Quant.

Und.
Especificação do

Produto
Marca

R$ Unt. Antes
do Acréscimo

% do
acréssi

mo

R$
Unt. após o
acréscimo

R$ total
após o

reajuste

1 43.929 Lts
4437 - GASOLINA
COMUM

Bandeira
Branca

3,89 2,57 % 3,99 175.276,71

Total 175.276,71

1.3. O valor total estimado para o saldo total desta ata é de: R$ 175.276,71 (Cento
e setenta e cinco mil, duzentos e setenta e seis reais e setenta e um centavos).
Sendo que o valor aditado da ata original ficou em R$ 4.392,90 (Quatro mil,
trezentos e noventa e dois reais e noventa centavos).

2. DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES
2.1. As demais cláusulas e condições dispostas na ata de registro de preços nº
01/2020 permanecem inalteradas.

Município de Peritiba, SC., 17 de junho de 2020.
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________________________________
NEUSA KLEIN MARASCHINI

Prefeita Municipal

_________________________________________________
POSTO DE ABASTECIMENTO MARALEX EIRELI

Contratada

_______________________________________
MARIELE ANDRESSA AULER MACIEL

Testemunha

___________________________________
REGINA INÊS BRAND LAZZARIN

Testemunha

___________________________________
FABIANO LUIZ RIFFEL

Fiscal do Contrato

___________________________________
DÂNDARA LUISA BAZZEI

Fiscal do Contrato

___________________________________
GRACIELI DENISE WUADEN

Fiscal do Contrato

___________________________________
IZABEL CRISTINA BOURSCHEIDT

Fiscal do Contrato

__________________________________
LUANA CAROLINA SCHARDONG

Fiscal do Contrato
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Pescaria Brava

Prefeitura

LEI ORDINÁRIA Nº 317, DE 17 DE JUNHO DE 2020.
Publicação Nº 2526404

LEI ORDINÁRIA Nº 317, DE 17 DE JUNHO DE 2020.

“DENOMINA RUA NO BAIRRO KM 37, NESTE MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

DEYVISONN DA SILVA DE SOUZA, PREFEITO MUNICIPAL DE PESCARIA BRAVA, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Mu-
nicípio e das demais disposições legais; FAZ SABER a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou, e ele sanciona 
a presente lei.

Art. 1º - Fica oficializada a denominação da seguinte rua, localizada no bairro KM 37, neste município de Pescaria Brava:

I – Denomina RUA LUDGERO GONÇALVES VIEIRA, a Rua, conforme planta de localização, com início na Rua João Batista Joaquim.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação oficial, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em Pescaria Brava/SC, 17 de Junho de 2020.

DEYVISONN DA SILVA DE SOUZA

Prefeito Municipal

LEI ORDINÁRIA Nº 318, DE 17 DE JUNHO DE 2020.
Publicação Nº 2526407

LEI ORDINÁRIA Nº 318, DE 17 DE JUNHO DE 2020.

“DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA BAIRRO SANTIAGO 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

Art. 1o Fica denominado o prédio público municipal da Unidade Básica de Saúde, localizada no bairro Santiago, de “UNIDADE BÁSICA DE 
SAÚDE MIGUEL ARCÂNGELO DE BITENCOURT”.

Art. 2o A administração municipal providenciará placa de identificação a ser fixada no local.

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

Gabinete do Prefeito, em Pescaria Brava/SC, 17 de Junho de 2020.

DEYVISONN DA SILVA DE SOUZA
Prefeito Municipal
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Petrolândia

Prefeitura

INEXIGIBILIDADE 01 2020 - INFO-VR TECNOLOGIA E CONSULTORIA PÚBLICA EIRELI
Publicação Nº 2526641

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2020
INEXIGIBILIDADE Nº 01/2020
A Prefeitura Municipal de Petrolândia faz saber aos interessados que se realizou edital de LICITAÇÃO Nº 24/2020 na modalidade INEXIGIBI-
LIDADE Nº 01/2020, tendo por objetivo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO SOFTWARE 
“CBO/CNAE”, PARAMETRIZAÇÃO DO SOFTWARE PARA A GERAÇÃO DOS RELATÓRIOS DO CNAE DOS ÚLTIMOS 60 MESES E LOCAÇÃO 
MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA. Lei 8.666/93, Artigo 25, Inciso I. Empresa Contratada: INFO-VR TEC-
NOLOGIA E CONSULTORIA PÚBLICA EIRELI. Valor total: R$ 40.000,00. Petrolândia, 18 de junho de 2020. JOEL LONGEN – Prefeito Municipal
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Pinhalzinho

Prefeitura

PORTARIA Nº 405 DE 15 DE JUNHO DE 2020
Publicação Nº 2526204

PORTARIA Nº 405 DE 15 DE JUNHO DE 2020.

MARIO AFONSO WOITEXEM, Prefeito do Município de Pinhalzinho, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e em conformidade 
com a legislação vigente, em especial as Leis Complementares n. 131/2009 e 140/2012 e Processo Administrativo n. 06/2020,

Resolve,
Artigo 1º SUSPENDER por 30 (trinta) dias, de acordo com a decisão proferida nos autos do Processo Administrativo n. 06/2020, a Servido-
ra ROSANE FATIMA DE LIMA, brasileira, inscrita no CPF sob n. 062.696.709-00, ocupante do cargo efetivo de AGENTE DE MANUTENÇÃO 
E CONSERVAÇÃO, com carga horária de 40 horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Públicos de 
Pinhalzinho - SC, no período de 15/06/2020 a 14/07/2020.
Artigo 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Artigo 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Pinhalzinho/SC 15 de junho de 2020.

MARIO AFONSO WOITEXEM
Prefeito

WANDERLEI BORBA
Secretário Municipal de Administração e Planejamento
Registrada e Publicada em data supra.

Silvia Regina Kulakowski Utzig
Supervisora

PORTARIA Nº 406 DE 15 DE JUNHO DE 2020
Publicação Nº 2526206

PORTARIA Nº 406 DE 15 DE JUNHO DE 2020.

MARIO AFONSO WOITEXEM, Prefeito do Município de Pinhalzinho, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e em conformidade 
com a legislação vigente, em especial as Leis Complementares n. 130/2009, 131/2009 e 140/2012,

Resolve,

Artigo 1º CONCEDER férias à servidora pública municipal abaixo mencionada, no seguinte período:

SERVIDOR
PERÍODO AQUISITIVO PERÍODO CONCESSIVO

DIAS DE GOZO
Início Final Início Final

CLAUDILEIA FERREIRA 
DE SOUZA 21/03/2018 20/03/2019 15/06/2020 29/06/2020 15

Artigo 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Artigo 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Pinhalzinho/SC 15 de junho de 2020.

MARIO AFONSO WOITEXEM
Prefeito

WANDERLEI BORBA
Secretário Municipal de Administração e Planejamento
Registrada e Publicada em data supra.

Silvia Regina Kulakowski Utzig
Supervisora
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PORTARIA Nº 407 DE 15 DE JUNHO DE 2020
Publicação Nº 2526207

PORTARIA Nº 407 DE 15 DE JUNHO DE 2020.

MARIO AFONSO WOITEXEM, Prefeito do Município de Pinhalzinho, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e em conformidade 
com a legislação vigente, em especial as Leis Complementares n. 130/2009, 131/2009 e 140/2012,

Resolve,

Artigo 1º CONCEDER licença prêmio aos servidores públicos municipais abaixo mencionados, nos seguintes períodos:

SERVIDOR
PERÍODO AQUISITIVO PERÍODO CONCESSIVO

DIAS DE GOZO
Início Final Início Final

CLEUSA ADRIANO 
GRANDO 01/02/2012 31/01/2017 29/06/2020 13/07/2020 15

GABRIELE MARINE 
DREWS 01/02/2013 21/02/2018 19/06/2020 03/07/2020 15

IVANETE ARGENTON 02/05/2012 01/05/2017 19/06/2020 03/07/2020 15
NOEMIA TERESA DA 
CUNHA 03/03/2013 02/03/2018 22/06/2020 05/08/2020 45

VILSON JOSE FIDLER 28/04/2008 05/06/2013 15/06/2020 29/06/2020 15

Artigo 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Artigo 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Pinhalzinho/SC 15 de junho de 2020.

MARIO AFONSO WOITEXEM
Prefeito

WANDERLEI BORBA
Secretário Municipal de Administração e Planejamento
Registrada e Publicada em data supra.

Silvia Regina Kulakowski Utzig
Supervisora
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Pinheiro Preto

Câmara muniCiPal

EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 09 DE 17 DE JUNHO DE 2020.
Publicação Nº 2526345

EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 09 DE 17 DE JUNHO DE 2020.

Altera dispositivos da Lei Orgânica do Município de Pinheiro Preto e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Pinheiro Preto, nos termos do §2º do art. 51, da Lei Orgânica de Pinheiro Preto, promulga a seguinte emenda a Lei 
Orgânica do Município de Pinheiro Preto:

Art. 1º. O inciso XI, do artigo 13, da Lei Orgânica do Município de Pinheiro Preto passa a vigorar com a seguinte redação:
XI - Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental;
Art. 2º. Acrescenta o inciso XLVI ao artigo 13, da Lei Orgânica do Município de Pinheiro Preto:
XLVI - dispor sobre o horário e dias de funcionamento do comércio local e de eventos comerciais temporários de natureza econômica.
Art. 3º. Acrescenta § 4º ao artigo 13, da Lei Orgânica do Município de Pinheiro Preto:
§ 4. No exercício da competência de fiscalização de projetos, edificações e obras no respectivo território, o Município poderá, nos termos 
de lei local, celebrar convênios com os corpos de bombeiros voluntários legalmente constituídos até maio de 2012, para fins de verificação 
e certificação do atendimento às normas de segurança contra incêndio.
Art. 4º. Altera a redação dos incisos III, V, X, do artigo 14, da Lei Orgânica do Município de Pinheiro Preto que passa a vigorar com a se-
guinte redação:
Art. 14. (...);
III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis 
e os sítios arqueológicos;
V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação;
X - combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos;
Art. 5º. Acrescenta o parágrafo único ao artigo 14 da Lei Orgânica do Município de Pinheiro Preto:
Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.
Art. 6º. Altera a redação do inciso XI, do artigo 17 da Lei Orgânica do Município de Pinheiro Preto que passa a vigorar com a seguinte 
redação:
XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, 
dos membros de qualquer dos Poderes do Legislativo e Executivo Municipal, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes po-
líticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou 
de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se 
como limite nos Municípios o subsídio do Prefeito no âmbito do Poder Executivo;
Art. 7º. Altera a redação do caput do artigo 24 da Lei Orgânica do Município de Pinheiro Preto, passando a vigorar com a seguinte redação:
Art. 24. A Câmara Municipal de Vereadores reunir-se-á, anualmente, na sede do Município, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto 
a 22 de dezembro.
Art. 8º. Altera a redação do artigo 26 da Lei Orgânica do Município de Pinheiro Preto, passando a vigorar com a seguinte redação:
Art. 26. As sessões extraordinárias não serão indenizadas, sendo vedado o pagamento de parcela indenizatória, em razão da convocação.
Art. 9º. Altera o parágrafo único, do Art. 30 da Lei Orgânica do Município de Pinheiro Preto, passando a vigorar com a seguinte redação:
Art. 30. Considerar-se-à presente à reunião o Vereador que assinar a Lista de Presença até o início da Ordem do Dia e participar dos traba-
lhos do Plenário e das votações.
Art. 10. Altera o inciso XXIV, do artigo 34 da Lei Orgânica do Município de Pinheiro Preto, passando a vigorar com a seguinte redação:
XXIV – fixar, observado os limites e critérios previstos na Constituição Federal, em cada legislatura para a subseq-ente, até 180 (cento e 
oitenta) dias antes do término do mandato, os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Vereadores e dos Secretários Municipais.
Art. 11. Altera o inciso XII do artigo 49 da Lei Orgânica do Município de Pinheiro Preto, passando a vigorar com a seguinte redação:
XII – publicar no Portal da Transparência, até o dia vinte de cada mês, o balancete relativo aos recursos recebidos e as despesas do mês 
anterior;
Art. 12. Altera o § 2º, do artigo 51 da Lei Orgânica do Município de Pinheiro Preto, passando a vigorar com a seguinte redação:
§2º. A emenda a lei Orgânica Municipal será promulgada pela Câmara de Vereadores com o respectivo número de ordem.
Art. 12-A. Alterar a redação do § 1º do artigo 85 da Lei Orgânica do Município de Pinheiro Preto, passando a vigorar com a seguinte redação:
§1º. Ao Prefeito e Vice-Prefeito, em exercício do cargo e da função eletiva, é vedado desempenhar função, a qualquer título em empresa 
privada.
Art. 13. Altera o § 1º do artigo 104 da Lei Orgânica do Município de Pinheiro Preto, passando a vigorar com a seguinte redação:
§ 1º. Todo órgão ou entidade municipal prestará aos interessados no prazo legal, sob pena de responsabilidade funcional, as informações 
de interesse particular, coletivo ou geral, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível, nos casos referidos na Constituição Federal.
Art. 14. Acrescenta a alínea “c” o inciso III, do artigo 135 da Lei Orgânica do Município de Pinheiro Preto, passando a vigorar com a seguinte 
redação:
c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea 
b, deste inciso;
Art. 15. Acrescenta a alínea “e”, ao inciso V, do artigo 135, da Lei Orgânica do Município de Pinheiro Preto, passando a vigorar com a se-
guinte redação:
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e) fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e/ou obras 
em geral interpretadas por artistas brasileiros bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de 
replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser.
Art. 16. Confere nova redação ao artigo 140 da Lei Orgânica do Município de Pinheiro Preto, que passa a vigor com a seguinte redação:
Art. 140. Aplicam-se à Administração Tributária e Financeira do Município o disposto nos artigos 34, §1º, §2º, I, II, II, §3º, §4º, §5º, §6º, 
§7º e artigo 41, §1º e 2º do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal.
Art. 17. Altera a redação do § 6° do artigo 148 da Lei Orgânica do Município de Pinheiro Preto, com a seguinte redação:
§ 6º. Os projetos de lei do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual serão enviados pelo Prefeito a Câmara de 
Vereadores, nos termos da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º, da Constituição Federal.
Art. 18. Acrescenta o parágrafo 9° e 10°, ao artigo 148 da Lei Orgânica do Município de Pinheiro Preto, com a seguinte redação:
§9°. As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da 
receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste percentual será destinada a ações 
e serviços públicos de saúde.
§ 10. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o § 9º deste artigo, em montante correspon-
dente a 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, conforme os critérios para a 
execução equitativa da programação definidos na lei complementar prevista no § 9º do art. 165 da Constituição Federal.
Art. 19. Acrescenta o inciso X ao artigo 151 da Lei Orgânica do Município de Pinheiro Preto, com a seguinte redação:
X - na forma estabelecida na lei complementar de que trata o § 22 do art. 40 da Constituição Federal, a utilização de recursos de regime 
próprio de previdência social, incluídos os valores integrantes dos fundos previstos no art. 249 da Constituição Federal, para a realização de 
despesas distintas do pagamento dos benefícios previdenciários do respectivo fundo vinculado àquele regime e das despesas necessárias à 
sua organização e ao seu funcionamento;
Art. 20. Confere nova redação ao artigo 153 da Lei Orgânica do Município de Pinheiro Preto, que passa a vigor com a seguinte redação:
Art. 153. A Câmara Municipal elaborará a proposta orçamentária do Poder Legislativo, anualmente, até 31 de agosto, cujo montante, excluí-
dos os gastos com os inativos não poderá ser superior a sete por cento do somatório da receita tributária e das transferências constitucionais 
efetivamente realizadas no exercício anterior.
Art. 21. Altera os incisos I , III e VI e §4º do artigo 161 da Lei Orgânica do Município de Pinheiro Preto, passando a vigorar com a seguinte 
redação:
I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para 
todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria;
III - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade;
VI – atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didáticoescolar, 
transporte, alimentação e assistência à saúde.
§4º O Município não manterá escolas de Ensino Médio até que não estejam convenientemente atendidas todas as crianças de idade até 14 
(quatorze) anos de idade.
Art. 22. Altera o artigo 164 da Lei Orgânica do Município de Pinheiro Preto, passando a vigorar com a seguinte redação:
Art. 164. O Ensino Oficial do Município será gratuito e atuará prioritariamente no ensino fundamental e educação infantil.
Art. 23. Altera o § 2º do artigo 166 da Lei Orgânica do Município de Pinheiro Preto, passando a vigorar com a seguinte redação:
§2º. O Município garantirá transporte escolar subsidiado para os alunos do interior da educação infantil, ensino fundamental e médio para 
as escolas da sede do Município.
Art. 24. Revoga o artigo 167 da Lei Orgânica do Município de Pinheiro Preto.
Art. 25. Altera os incisos XI e XV, do artigo 168 da Lei Orgânica do Município de Pinheiro Preto, passando a vigorar com a seguinte redação:
XI – apoio aos estudantes ou profissionais do ensino que cursam ensino superior na área de educação de acordo com a Lei;
XV – garantia de apoio a Educação de Jovens e Adultos – EJA;
Art. 26. Altera a redação do artigo 169 da Lei Orgânica do Município de Pinheiro Preto, passando a vigorar com a seguinte redação:
Ar. 169. Poderá ser incluída nos currículos escolares da educação infantil e do ensino médio do Município línguas estrangeiras, como italiana 
e alemã.
Art. 27. Inclui o inciso VII ao artigo 200 da Lei Orgânica do Município de Pinheiro Preto, passando a vigorar com a seguinte redação:
VII - proteger os animais domésticos, relacionados historicamente com o homem, que sofram as conseq-ências do urbanismo e da moder-
nidade.
Art. 28. Altera a redação do inciso IV do artigo 204 da Lei Orgânica do Município de Pinheiro Preto, passando a vigorar com a seguinte 
redação:
IV – assegurar o transporte coletivo para os jovens rurais terem acesso ao ensino formal, na sede do Município e para os municípios vizinhos, 
desde que não tenha o curso na sede do Município.
Art. 29. Altera a redação do artigo 9º do Atos das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Município de Pinheiro Preto, passando a vigorar 
com a seguinte redação:
Art. 9º. Fica instituído Hino do Município de Pinheiro Preto, o constante na Lei Ordinária nº 616, de 23 e3 março de 1992, conforme letra 
apresentada por Sergio Geremias de Souza e Padre Ney Brasil Pereira.
Art. 30. Altera a redação do artigo 11 do Atos das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Município de Pinheiro Preto, passando a 
vigorar com a seguinte redação:
Art. 11. Fica instituído o Arquivo Histórico Municipal de Pinheiro Preto, conforme Lei Ordinária nº 623, de 18 de maio de 1992.
Art. 31. Acrescenta o artigo 14 no Atos das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Município de Pinheiro Preto, com a seguinte redação:
Art. 14. Fica instituída sequencia numeral única para as Emendas a Lei Orgânica já apresentadas até o presente momento e para as futuras, 
de modo que para tanto, fica retificado o número de ordem das Emendas a Lei Orgânica do Município de Pinheiro Preto até então apresen-
tadas em duplicidade, passando a seguinte ordem as até então apresentadas:
I - A primeira com o nº 01 a apresentada em 17 de dezembro de 1990;
II- A segunda com o nº 02 a apresentada em 16 de agosto de 1993;
III – A terceira com o nº 03 a apresentada em 01 de dezembro de 1997;
IV- A quarta com o nº 04 a apresentada em 27 de maio de 1999;
V- A quinta com o nº 05 a apresentada em 24 de junho de 2002;
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VI- A sexta com o nº 06 a apresentada em 09 de junho de 2003.
VII- A sétima com o nº 07 a apresentada em 04 de junho de 2007;
VII- A oitava com o nº 08 a apresentada em 22 de abril de 2008;
IX- A nona com o nº 09, a apresentada em 22 de maio de 2020.
Art. 32. Esta Emenda a Lei Orgânica do Município de Pinheiro Preto entra em vigor na data de sua publicação.
Pinheiro Preto (SC), 17 de junho de 2020.

IRENE EGGERS FARINA
Presidente

FELLIPE DALL BOSCO
Vice-Presidente

DIEGO GROF PILATTI
Primeiro Secretário

VALDIR DOMINGOS BENDER
Segundo Secretário
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Piratuba

Prefeitura

CONCORRÊNCIA Nº 004/2020
Publicação Nº 2527376

MUNICÍPIO DE PIRATUBA - SC
CONCORRÊNCIA Nº 004/2020

COMUNICADO
A Comissão Permanente de Licitações do Município de Piratuba vem por meio desta, comunicar a licitante: PAMPA SANEAMENTO AMBIEN-
TAL EIRELI, à comparecer na Sala de Licitações do Município, sito à Rua Governador Jorge Lacerda, 272, Centro, às 14h00 do dia 19 de 
junho de 2020, para participar da sessão de julgamento de sua Proposta de Preço.

KARLA RIFFEL DA SILVA
Presidente da CPL

DECRETO 1342/2020
Publicação Nº 2526645

DECRETO N° 1.342/2020, 17 DE MAIO DE 2020.

Altera o Decreto 1.316/2020 que dispõe sobre a intensificação das medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de impor-
tância internacional e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRATUBA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, de acordo ao 
inciso VI do artigo 78 da Lei Orgânica Municipal e:

CONSIDERANDO a assembleia dos prefeitos da Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense – AMAUC, em web conferência, 
realizada em 15 de junho de 2020.
DECRETA:
Art. 1º Fica alterado o parágrafo 2º do artigo 4º do Decreto Municipal 1.316/2020 que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Parágrafo 2º - O disposto no presente artigo deste Decreto vigorará pelo período de 21 (vinte e um) dias, a contar de 18 de junho de 2020, 
podendo após este prazo ser revertido em restrição total, caso a medida não surta o efeito desejado. ”

Art. 2º - Fica alterado o Artigo 12º do Decreto Municipal 1.316/2020 que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 12º. As medidas do presente decreto terão a duração de 21 (vinte e um) dias, a contar de 18 de junho de 2020, podendo ser revistas 
caso a situação epidemiológica no Município apontar ou normas mais restritivas sobrevierem pelo Governo do Estado de Santa Catarina. ”

Art. 3º - O presente Decreto entra em vigor na data de sua assinatura.
Piratuba-SC, 17 de Junho de 2020.

OLMIR PAULINHO BENJAMINI
Prefeito Municipal
Registra-se e Publica-se no Mural Público
Conforme Lei 1.388/2017 e Lei nº226/93
Em 17 de Junho de 2020

Giovani Gelson Meneghel
Secretário Municipal de Administração e Finanças
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Pomerode

Prefeitura

3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 039 / 2017 - PRORROGAÇÃO
Publicação Nº 2526609

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE POMERODE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FAZENDÁRIA
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

3.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 039 / 2017
PRORROGAÇÃO

Processo Administrativo n.º 039 / 2017. Pregão Presencial n.º 021 / 2017. Contratante: MUNICÍPIO DE POMERODE. Contratado: PONTO-
GOV ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA. Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADOS, PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO ESCRITA E VERBAL 
NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, CONTÁBIL, PATRIMONIAL, ORIENTAÇÕES DE ORDEM OPERACIONAL DAS ROTINAS ADMI-
NISTRATIVAS / FINANCEIRAS PARA O MUNICÍPIO DE POMERODE / SC, CONFORME DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE LICITAÇÃO 
E SEUS ANEXOS. Prorrogação – 12 meses – prazo final – 04/06/2021. Valores unitários mensais permanecem inalterados – Valor Total 
Contratado: R$36.300,00 (Trinta e seis mil e trezentos reais). Justificativa: Em conformidade com o artigo 57, II da Lei Federal n.º 8.666/93 
e a CLÁUSULA SEXTA do Contrato Administrativo n.º 039 / 2017, tendo em vista tratar-se da continuidade da Prestação de Serviços de As-
sessoria diretamente nas áreas administrativa, financeira e contábil. Ass.: Ércio Kriek, Prefeito Municipal de Pomerode, Contratante / Nilcelio 
Marcelino, Sócio Administrador, Pontogov Assessoria e Consultoria Pública Ltda, Contratada.

Pomerode / SC, 25 de Maio de 2020.

ÉRCIO KRIEK
Prefeito Municipal de Pomerode

6° TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N ° 075 / 2018 - ACRÉSCIMO
Publicação Nº 2526574

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE POMERODE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EMPREENDEDORA
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

6° TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 075 / 2018
ACRÉSCIMO

Processo Administrativo n.º 086 / 2018. Tomada de Preço para Obras e Serviços de Engenharia n.º 007 / 2018. Contratante: MUNICÍPIO 
DE POMERODE. Contratada: J.J.R. CONSTRUÇÕES E EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELI. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE FECHAMENTO E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA 
ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL PROFESSOR CURT BRANDES, LOCALIZADA NA RUA HERMANN WEEGE, N.º 1222 - CENTRO, 
POMERODE/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO, 
MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA / QUANTITATIVA E MINUTA DE CONTRATO QUE SÃO INTEGRANTES DO EDITAL DE 
LICITAÇÃO. Justificativa: Em conformidade com a Cláusula Nona do Contrato Administrativo n.º 075 / 2019 e de acordo com a Lei Federal 
n.º 8.666/1993, o presente contrato sofrerá um acréscimo de valores unitários, em virtude de serviços não previstos. Detalhado em memo-
rial descritivo anexo, como Box de vidro, Divisórias dos sanitários em vidro, eletroduto rígido, itens não constante na planilha orçamentária, 
mas nessários na execução e finalização da obra. Diante da situação supramencionada, o contrato sofrerá um ACRÉSCIMO de 4,28% o 
qual representa o valor de R$8.105,40 (cento e cinco mil, cento e cinco reias e quarenta centavos). Ass.: Ércio Kriek, Prefeito Municipal de 
Pomerode - Contratante / Jean Carlos da Silva, Representante Legal, J.J.R. Construções e Empreiteira de Mão de Obra EIRELI – Contratada.

Pomerode / SC, 01 de Junho de 2020.

Ércio Kriek
Prefeito Municipal de Pomerode
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO – 001/2020/COMID
Publicação Nº 2527367

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – 001/2020/COMID

Convocação para a Assembléia de Eleição dos representantes da sociedade civil no Conselho Municipal do Idoso, Gestão 2020/2022.

O CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal Complementar nº 176, de 31 de 
Agosto de 2009, e em conformidade com a deliberação da Reunião Extraordinária do Conselho Municipal do Idoso, realizada no dia 17 de 
Junho de 2020;

CONVOCA:
Art. 1º - Todas as entidades não governamentais que direta ou indiretamente atuem na defesa, proteção e promoção dos direitos dos idosos 
no município de Pomerode, tais como associações, fundações, sindicatos, conselhos profissionais ou congêneres, organizações religiosas, 
grupos de idosos e outras entidades similares que cumpram os requisitos exigidos, para a Assembléia de eleição dos representantes da 
sociedade civil no Conselho Municipal do Idoso de Pomerode, a ser realizada no dia 24 de julho de 2020, a partir das 9h, no Auditório da Pre-
feitura Municipal de Pomerode, podendo em razão do Decreto Municipal nº 3138, de 18 de maio de 2020, ser realizada por videoconferência.

Art. 2º. O cronograma das atividades é o seguinte:
DATA ATIVIDADE

18/06/2020 Publicação do Edital 001/2020/COMID no Diário Oficial dos Municípios e no site da Prefeitura Municipal de 
Pomerode (www.pomerode.sc.gov.br).

19/06/2020, inclusive, até 03/07/2020
Prazo para apresentar pedido de habilitação, juntamente com a documentação exigida nesta resolução na 
Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação - SEDES, com Iraní, no período vespertino, das 13:00 às 
17:00h.

06/07/2020 Publicação das entidades inscritas.

09/07/2020 Prazo final para análise dos pedidos de habilitação para entidades eleitoras e/ou eleitoras e habilitadas para 
designar candidatas.

10/07/2020 Publicação no Diário Oficial dos Municípios e no site da Prefeitura Municipal de Pomerode (www.pomerode.
sc.gov.br) da relação de representantes das organizações de defesa dos direitos dos idosos habilitados.

13/07/2020 até 14/07/2020 Prazo final para ingressar com recurso junto ao Conselho Municipal de do Idoso – COMID.
16/07/2020 Prazo final para julgamento de recursos apresentados.

20/07/2020

Prazo final para publicação no Diário Oficial do Município, no site da Prefeitura Municipal de Pomerode (www.
pomerode.sc.gov.br), do Ato de Homologação da relação de representantes das organizações de defesa dos 
direitos dos idosos, candidatas ao pleito como eleitoras e habilitadas para designar candidatos, e os resultados 
do julgamento de recurso.

24/07/2020 Assembléia de Eleição e posse dos membros eleitos

27/07/2020
Publicação do resultado da eleição dos representantes da sociedade civil e nomeação dos representantes go-
vernamentais, no Diário Oficial dos Municípios e no site da Prefeitura Municipal de Pomerode (www.pomerode.
sc.gov.br).

Art. 3º - Compete a Assembléia Geral, eleger 05 (cinco) representantes titulares e 05 (cinco) representantes suplentes de entidades que 
irão compor o Conselho Municipal do Idoso de Pomerode, biênio 2020/2022.

Art. 4º As entidades deverão, no momento da apresentação do pedido de habilitação, indicar a condição de seu representante como eleitor 
ou eleitor/candidato, conforme estabelece a Resolução COMID nº 007/2020/COMID, publicada no Diário Oficial dos Municípios e no site da 
Prefeitura Municipal de Pomerode (www.pomerode.sc.gov.br).

Art. 5º Os documentos necessários à habilitação bem como outras informações estão contidos na Resolução COMID nº 007/2020/COMID, 
e poderão ser obtidos na Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação - SEDES, com Irani, telefone 3395-6318, no período vespertino, 
ou pelo endereço eletrônico comid@pomerode.sc.gov.br.

Pomerode, 17 de Junho de 2020.

Claudia Priscilla Kahl Hegenberg
Vice-Presidente do Conselho Municipal do Idoso de Pomerode

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 065 / 2020
Publicação Nº 2526271

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE POMERODE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FAZENDÁRIA
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 065 / 2020

http://www.pomerode.sc.gov.br
http://www.pomerode.sc.gov.br
http://www.pomerode.sc.gov.br
http://www.pomerode.sc.gov.br
http://www.pomerode.sc.gov.br
http://www.pomerode.sc.gov.br
http://www.pomerode.sc.gov.br
http://www.pomerode.sc.gov.br
mailto:comid@pomerode.sc.gov.br
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Processo Administrativo n.º 047 / 2020. Pregão Presencial n.º 025 / 2020 – Registro de Preços. Contratante: MUNICÍPIO DE POMERODE. 
Contratada: MANOTTI COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI. Objeto: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, PISOS CERÂMICOS E 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNDOS E FUNDAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE POMERODE, CONFORME DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS. Prazo de Vigência 
- 12 meses – Prazo final: 15/06/2021. Valor Total Contratado: R$38.990,00 (trinta e oito mil e novecentos e noventa reais). Itens 29, 38, 
48, 51 e 56.

Pomerode / SC, 16 de Junho de 2020.

ÉRCIO KRIEK
Prefeito Municipal de Pomerode

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 066 / 2020
Publicação Nº 2526274

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE POMERODE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FAZENDÁRIA
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 066 / 2020

Processo Administrativo n.º 047 / 2020. Pregão Presencial n.º 025 / 2020 – Registro de Preços. Contratante: MUNICÍPIO DE POMERODE. 
Contratada: FISTAROL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI. Objeto: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, PISOS CERÂMICOS E MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNDOS E FUNDAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE POMERODE, CONFORME DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS. Prazo de Vigência - 12 meses – Prazo 
final: 15/06/2021. Valor Total Contratado: R$94.402,00 (noventa e quatro mil e quatrocentos e dois reais). Itens 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 49, 50, 52 e 54.

Pomerode / SC, 16 de Junho de 2020.

ÉRCIO KRIEK
Prefeito Municipal de Pomerode

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 067 / 2020
Publicação Nº 2526276

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE POMERODE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FAZENDÁRIA
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 067 / 2020

Processo Administrativo n.º 047 / 2020. Pregão Presencial n.º 025 / 2020 – Registro de Preços. Contratante: MUNICÍPIO DE POMERODE. 
Contratada: 3A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI. Objeto: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, PISOS CERÂMICOS E MATERIAIS DE CONS-
TRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNDOS E FUNDAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
POMERODE, CONFORME DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS. Prazo de Vigência - 12 meses – Prazo 
final: 15/06/2021. Valor Total Contratado: R$24.828,85 (vinte e quatro mil, oitocentos e vinte e oito reais e oitenta e cinco centavos). Itens 
07, 08, 18, 19, 23, 30, 32, 33, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 53 e 57.

Pomerode / SC, 16 de Junho de 2020.

ÉRCIO KRIEK
Prefeito Municipal de Pomerode

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 068 / 2020
Publicação Nº 2526278

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE POMERODE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FAZENDÁRIA
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 068 / 2020

Processo Administrativo n.º 047 / 2020. Pregão Presencial n.º 025 / 2020 – Registro de Preços. Contratante: MUNICÍPIO DE POMERODE. 
Contratada: ÍTACA EIRELI. Objeto: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, PISOS CERÂMICOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNDOS E FUNDAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POMERODE, CONFORME DIS-
POSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS. Prazo de Vigência - 12 meses – Prazo final: 15/06/2021. Valor Total 
Contratado: R$7.360,00 (sete mil e trezentos e sessenta reais). Itens 04, 05, 06 e 09.

Pomerode / SC, 16 de Junho de 2020.

ÉRCIO KRIEK
Prefeito Municipal de Pomerode

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 069 / 2020
Publicação Nº 2526279

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE POMERODE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FAZENDÁRIA
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 069 / 2020

Processo Administrativo n.º 047 / 2020. Pregão Presencial n.º 025 / 2020 – Registro de Preços. Contratante: MUNICÍPIO DE POMERODE. 
Contratada: CORATTO PISOS E ACABAMENTOS - EIRELI. Objeto: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, PISOS CERÂMICOS E MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNDOS E FUNDAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE POMERODE, CONFORME DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS. Prazo de Vigência - 12 meses – Prazo 
final: 15/06/2021. Valor Total Contratado: R$15.360,00 (quinze mil e trezentos e sessenta reais). Itens 01, 02 e 03.

Pomerode / SC, 16 de Junho de 2020.

ÉRCIO KRIEK
Prefeito Municipal de Pomerode

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 070 / 2020
Publicação Nº 2526281

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE POMERODE
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FAZENDÁRIA
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 070 / 2020

Processo Administrativo n.º 047 / 2020. Pregão Presencial n.º 025 / 2020 – Registro de Preços. Contratante: MUNICÍPIO DE POMERODE. 
Contratada: PRIMEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. Objeto: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, PISOS CERÂMICOS E MA-
TERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNDOS E FUNDAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE POMERODE, CONFORME DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS. Prazo de Vigência - 12 
meses – Prazo final: 15/06/2021. Valor Total Contratado: R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais). Item 55.

Pomerode / SC, 16 de Junho de 2020.

ÉRCIO KRIEK
Prefeito Municipal de Pomerode
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PORTARIA 26.627
Publicação Nº 2526546

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

PORTARIA Nº 26.627

INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E NOMEIA COMISSÃO PROCESSANTE.

O Prefeito Municipal de Pomerode, ÉRCIO KRIEK, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 74, inciso II, alínea “f”, da Lei 
Orgânica do Município de Pomerode combinado com o artigo 174 e seguintes da Lei Complementar Municipal nº 269/2014 e artigo 22 do 
Decreto nº 2.899/2014, alterado pelo Decreto nº 3.033/2015;

RESOLVE:
I - Determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apuração de indícios de infrações administrativas, bem como os 
fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos, supostamente praticados pela servidora ROBERTA MONTEIRO DE SA, servidora 
pública do Município de Pomerode, atualmente investida no cargo de Enfermeira, matrícula nº 574929-0, que podem ensejar a aplicação de 
penalidades disciplinares, previstas em lei.

Conforme fatos narrados na documentação anexa, em especial o Memorando nº 564/2020/SESA, subscrito pela Secretária de Saúde Sra. 
Ligia Hoepfner, e pelo Memorando nº 044/2020/GAB, determinando a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, consistente na 
suposta acumulação ilegal de cargos, nos termos dos artigos 164 a 168 da Lei Complementar nº 269/2014, bem como outros dispositivos 
legais que julgar pertinente, conforme documentos anexo.

III – Designar os membros abaixo relacionados, sob a presidência do primeiro, para compor a comissão destinada a apurar os fatos men-
cionados no item I (artigo 9º e seguintes do Decreto nº 2.899/2014, alterado pelo Decreto nº 3.033/2015).

Luiz Carlos Klotz - Professor Disciplina Específica
Adilson Heidemann - Tecnólogo Educacional
Vilson da Silva Junior - Professor Disciplina Específica

IV - Fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos (artigo 29 do Decreto nº 2.899/2014, alterado pelo Decreto nº 
3.033/2015), podendo ser prorrogado por igual prazo.

V – Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Município de Pomerode, 15 de junho de 2020.
ÉRCIO KRIEK
Prefeito Municipal

RESOLUÇÃO Nº 005/2020/COMID
Publicação Nº 2527369

RESOLUÇÃO Nº 005/2020/COMID

Dispõe sobre prorrogação do mandato dos membros do Conselho Municipal do Idoso de Pomerode – Gestão 2018-2020.

O CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE POMERODE, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal Complementar nº 176, 
de 31 de Agosto de 2009, pelo Regimento Interno aprovado pelo Decreto Municipal nº 3.064 de 14 de Março de 2016 e em conformidade 
com a deliberação da Reunião Extraordinária, realizada no dia 17 de Junho de 2020,

CONSIDERANDO

· Que a declaração de Estado de Emergência e de Calamidade Pública em face da Pandemia de COVID-19, dificultou o cumprimento de 
todas as disposições da Lei Municipal Complementar nº 176, de 31 de Agosto de 2009,

RESOLVE:
Art. 1º - Prorrogar em até 60 (sessenta) dias o mandato dos membros do Conselho Municipal do Idoso.

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

Pomerode, 17 de Junho de 2020.
Claudia Priscilla Kahl Hegenberg
Vice-Presidente do Conselho Municipal do Idoso de Pomerode – COMID
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RESOLUÇÃO Nº 006/2020/COMID
Publicação Nº 2527372

RESOLUÇÃO Nº 006/2020/COMID

Dispõe sobre a criação da Comissão Temporária para Escolha da Sociedade Civil do Conselho Municipal do Idoso de Pomerode, Gestão 
2020/2022 e nomeia os representantes desta Comissão.

O CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE POMERODE, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal Complementar nº 176, 
de 31 de Agosto de 2009, pelo Regimento Interno aprovado pelo Decreto Municipal nº 3.064 de 14 de Março de 2016 e em conformidade 
com a deliberação da Reunião Extraordinária, realizada no dia 17 de Junho de 2020,

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear os Conselheiros para comporem a Comissão Temporária para Escolha da Sociedade Civil do Conselho Municipal do Idoso, 
Gestão 2020/2022:

I – Alessandra Zangale Zaquine da Silva, representando Ordem dos Advogados do Brasil – OAB – Subseção de Blumenau;
II – João José Marçal Júnior, representando a Controladoria/Procuradoria;
III – Jaqueline Beatriz Rahn, representando a Secretaria de Educação e Formação Empreendedora;
IV - Edson Carlos Petini de Lima, representando o Centro de Convivência Pommernheim;

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

Pomerode, 17 de Junho de 2020.

Claudia Priscilla Kahl Hegenberg
Vice-Presidente do Conselho Municipal do Idoso de Pomerode – COMID

RESOLUÇÃO Nº 007/2020/COMID
Publicação Nº 2527375

RESOLUÇÃO Nº 007/2020/COMID

Dispõe sobre a regulamentação do processo de escolha dos representantes da sociedade civil para a composição do Conselho Municipal do 
Idoso de Pomerode - COMID, Biênio 2020/2022.

O CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal Complementar nº 176, de 31 de 
Agosto de 2009, e em conformidade com a deliberação da Reunião Extraordinária do Conselho Municipal do Idoso, realizada no dia 17 de 
Junho de 2020,

RESOLVE

Art. 1º O processo eleitoral para a representação da sociedade civil, gestão 2020/2022 do COMID, dar-se-á conforme prevê o artigo 12º, 
Inciso II da Lei Municipal Complementar nº 176, de 31 de agosto de 2009, em Assembléia especialmente convocada para este fim, conforme 
edital publicado no Diário Oficial dos Municípios, e no site da Prefeitura Municipal de Pomerode (www.pomerode.sc.gov.br), e realizar-se-á 
sob a fiscalização do Ministério Público Municipal.

Parágrafo único – A Assembléia de que trata o caput realizar-se-á no auditório da Prefeitura Municipal de Pomerode, no dia 24 de julho de 
2020, às 09:00 horas, convocada por meio do Edital 001/2020/COMID, podendo em razão do Decreto Municipal nº 3138, de 18 de maio de 
2020, ser realizada por videoconferência.

Art. 2º Poderão habilitar-se ao processo eleitoral, entidades não governamentais que direta ou indiretamente atuem na defesa, proteção 
e promoção dos direitos dos idosos no município de Pomerode, tais como associações, fundações, sindicatos, conselhos profissionais ou 
congêneres, organizações religiosas, grupos de idosos e outras entidades similares que cumpram os requisitos exigidos.

§1º As inscrições para se habilitarem como entidades não governamentais participantes no processo de escolha dos representantes da 
sociedade civil no Conselho Municipal do Idoso de Pomerode deverão ser realizadas no período de 19/06/2020 a 03/07/2020 no endereço 
abaixo, no período vespertino, mediante apresentação dos documentos listados nos arts. 3º e 4º, em envelope lacrado, com protocolo.

Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação - SEDES
Conselho Municipal do Idoso
Rua XV de Novembro, 234 – Centro, Pomerode/SC
A/C: Iraní – Setor de Apoio aos Conselhos Municipais.

§2º No momento da Inscrição, a entidade deverá comprovar os requisitos necessários à sua habilitação, indicando se pretende participar 
da Assembléia apenas na qualidade de votante ou na qualidade de votante e candidato a conselheiro(a).

§ 3º A entidade não governamental candidata a participar do Conselho Municipal do Idoso de Pomerode deverá indicar, já no ato de habi-
litação, as pessoas físicas que as representarão, como titulares e suplentes.

http://www.pomerode.sc.gov.br
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§4º É vedada a representação, na Assembléia de eleição, de mais de uma entidade pelo mesmo representante.

§5º Serão consideradas de âmbito municipal representantes das organizações de defesa dos direitos dos idosos que, comprovadamente, 
desenvolvam suas atividades há no mínimo 01 (um) ano no município.

Art. 3º Para a habilitação, as organizações de defesa dos direitos dos idosos que designarem candidatos(as) a conselheiros(as) deverão 
apresentar os seguintes documentos:

I. Requerimento de habilitação, conforme Anexo I desta Resolução, devidamente assinado pelo representante legal da entidade ou organi-
zação, ou por um de seus representantes legais e pelas pessoas físicas designadas candidatas.
II. Formulário preenchido de designação das pessoas físicas (titular e suplente) a serem eleitas, conforme o Anexo IV;
III. Cópia da Carteira de Identidade, CPF, Titulo de Eleitor e comprovante de residência das pessoas físicas (titular e suplente) designadas 
como representantes, caso a entidade seja eleita.
IV. Cópia da ata de eleição e posse da atual diretoria, registrada em cartório;
V. Declaração de funcionamento, conforme Anexo II desta Resolução, assinada pelo representante legal.
VI. Cópia do Estatuto Social;
VII. Cópia do cartão CNPJ da Receita Federal.

Art. 4º Para a habilitação, as organizações de defesa dos direitos dos idosos, que se candidatarem somente a eleitoras deverão apresentar 
os seguintes documentos:
I. Requerimento de habilitação, conforme Anexo III desta Resolução, devidamente assinado pelo representante legal da entidade ou orga-
nização, ou um de seus representantes legais e pela pessoa física designada para eleitora.

Parágrafo único - O Ato de Homologação da relação de entidades não governamentais que direta ou indiretamente atuem na defesa, pro-
teção e promoção dos direitos dos idosos com atuação no município de Pomerode, tais como associações, fundações, sindicatos, conselhos 
profissionais ou congêneres, organizações religiosas, grupos de idosos e outras entidades similares habilitadas a designarem candidato (a), 
juntamente com a respectiva pessoa física a ser eleita, bem como as habilitadas como eleitoras, será publicado no Diário Oficial dos Muni-
cípios e no site da Prefeitura Municipal de Pomerode (www.pomerode.sc.gov.br) no dia 09 de Julho de 2020.

Art. 5º As vagas para os representantes das Organizações da Sociedade Civil no Conselho Municipal do Idoso de Pomerode serão em número 
de 5 (cinco), nas seguintes categorias:
a) representante de Organização de grupo ou movimento do idoso, devidamente legalizada e em atividade;
b) representante de Credo Religioso com políticas explícitas e regulares de atendimento e promoção do idoso e/ou representante de Sindi-
cato e/ou associação de aposentados.
c) representante de outras entidades/conselhos que comprovem possuir políticas públicas de atendimento e promoção ao idoso.

Art. 6º Serão considerados escolhidos como conselheiros titulares e suplentes os candidatos representantes das organizações de defesa dos 
direitos dos idosos que obtiverem o maior número de votos.

Parágrafo único – Em caso de empate, será escolhida a entidade com mais tempo de atuação no município.

Art. 7º Terminada a Assembléia de Eleição, o presidente da comissão eleitoral proclamará o resultado contendo a relação das entidades e 
respectivas pessoas físicas eleitas titulares e suplentes, constando, ainda, a fiscalização do Ministério Público Municipal em todo o processo.

Art. 8º O conselheiro representante das entidades governamentais e não governamentais poderá ser substituído a qualquer tempo, me-
diante nova indicação do representado.

Parágrafo único. O candidato que assumir a vaga completará o tempo remanescente do mandato do conselheiro que foi substituído.

Art. 9º A representação das organizações de defesa dos direitos dos idosos, na condição de conselheiro(a) titular ou suplente, recairá sobre 
a pessoa física do eleito.

Parágrafo único - É vedada a segunda recondução consecutiva da pessoa física, independente da condição de titular ou suplente, conforme 
estabelece a Lei Municipal Complementar nº 176, de 31 de Agosto de 2009.

Art. 10 A posse dos Conselheiros eleitos, titulares e suplentes, da sociedade civil, e dos representantes governamentais nomeados, para 
o biênio 2020/2022, no dia 24 de julho de 2020 às 09:00 horas, no Auditório da Prefeitura Municipal de Pomerode, podendo em razão do 
Decreto Municipal nº 3138, de 18 de maio de 2020, ser realizada por videoconferência.

Art. 11 A publicação do resultado da eleição dos representantes da sociedade civil e nomeação dos representantes governamentais, no 
Diário Oficial dos Municípios e no site da Prefeitura Municipal de Pomerode (www.pomerode.sc.gov.br), será realizada no dia 27 de julho 
de 2020.

Art. 12 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Pomerode, 17 de Junho de 2020.
Claudia Pricilla Kahl Hegenberg
Vice-Presidente do Conselho Municipal do Idoso de Pomerode

http://www.pomerode.sc.gov.br
http://www.pomerode.sc.gov.br
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Anexo I
REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO PARA CANDIDATO

Ao Conselho Municipal do Idoso de Pomerode,

Fundamentado na Resolução COMID nº 007/2020/COMID, venho pelo presente requerer HABILITAÇÃO AO PROCESSO ELEITORAL DA 
SOCIEDADE CIVIL junto ao Conselho Municipal do Idoso de Pomerode - COMID.

Entidade:
Endereço:
Bairro:
Telefone: ( )
CNPJ: -______________________________ Data de Fundação: ____/____/______
Endereço Eletrônico:
Presidente e/ou responsável:

Candidatos

Titular:
Nome completo:
RG:______________________________ CPF:________________________

Endereço Residencial:
Telefone
e-mail:

Suplente:
Nome completo:
RG: _____________________________ CPF: _________________________
Endereço Residencial:
Telefone:
e-mail:

Habilitação:
Categoria:
*Condição:
( ) apenas eleitora
( ) eleitora e apresentação de candidatos(as) titular e suplente a membro do COMID

(assinatura do (a) Presidente ou seu Representante legal)
(identificação e qualificação de quem assina o documento)

(assinatura e identificação da pessoa física designada a participar enquanto candidato
titular)

(assinatura e identificação da pessoa física designada a participar enquanto candidato suplente)
Anexo II
DECLARAÇÃO DE FUNCIONAMENTO

DECLARO, para os devidos fins, que o/a (nome da entidade/organização) .................  , com sede (endereço) ........... , na cidade de (nome 
do Município) ...................., Estado (UF) ...................., portadora do CNPJ nº ............................... , está em pleno e regular funciona-
mento, desde (data de fundação) ......./ ....... /........., cumprindo regularmente as suas finalidades estatutárias, sendo a sua Diretoria atual, 
com mandato de ......./ ....... /......... a ......../ ........ /........, constituída dos seguintes membros, de acordo com ata de eleição e posse:

Presidente:
Nome completo:
Nº do RG: , Órgão expedidor:
CPF:
Endereço Residencial:
Endereço eletrônico:

Vice-presidente:
Nome completo:
N.º do RG: , Órgão expedidor:
CPF:
Endereço Residencial:
Endereço eletrônico:

Secretário(a):
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Nome completo:
Nº do RG: , Órgão expedidor:
CPF:
Endereço Residencial:
Endereço eletrônico:

Tesoureiro(a):
Nome completo:
Nº do RG: , Órgão expedidor:
CPF:
Endereço Residencial:
Endereço eletrônico

DECLARO, em complemento, que a entidade ou organização acima identificada desenvolve suas atividades institucionais, há no mínimo um 
ano.

(Local)__________________, _____ de ___________, de 2020.

(assinatura do (a) Presidente da Entidade ou seu Representante legal)
(identificação de quem assina e qualificação)
Anexo III
REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO PARA ELEITORA

Ao Conselho Municipal do Idoso de Pomerode,

Fundamentado na Resolução COMID nº 007/2020/COMID, venho pelo presente requerer HABILITAÇÃO AO PROCESSO ELEITORAL DA 
SOCIEDADE CIVIL junto ao Conselho Municipal do Idoso de Pomerode - COMID.

Entidade:
Endereço:
Bairro:
Telefone: ( )
CNPJ: -______________________________ Data de Fundação: ____/____/______
Endereço Eletrônico:
Presidente e/ou responsável:

Eleitores

Titular:
Nome completo:
RG:______________________________ CPF:________________________

Endereço Residencial:
Telefone
e-mail:

Suplente:
Nome completo:
RG: _____________________________ CPF: _________________________
Endereço Residencial:
Telefone:
e-mail:

(assinatura do (a) Presidente ou seu Representante legal)
(identificação e qualificação de quem assina o documento)

(assinatura e identificação da pessoa física designada a participar enquanto candidato titular)

(assinatura e identificação da pessoa física designada a participar enquanto candidato suplente)

Anexo IV
FORMULÁRIO DE DESIGNAÇÃO

Ao Conselho Municipal do Idoso de Pomerode,

Conforme disposto na Resolução COMID nº 007/2020/COMID venho designar o(a) senhor(a) ____________________________________
_____________________, para representação titular e o senhor(a) ____________________________ como representação suplente desta 
entidade/grupo/associação postulante à participação no processo eleitoral para a gestão 2020/2022, na condição de habilitar para designar 
candidata.
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Declaro que a designada titular participa das atividades desta entidade/organização enquanto ____________________________________
________________________. Por sua vez, a designada suplente participa das atividades desta entidade/organização enquanto ________
____________________________________________________.

Candidatos

Titular:
Nome completo:
RG:
CPF:
Endereço Residencial:
Telefone:
e-mail:

Suplente:
Nome completo:
RG:
CPF:
Endereço Residencial:
Telefone:
e-mail:

(identificação de quem assina e qualificação)
Assinatura do representante legal

Assinatura da pessoa designada titular

Assinatura da pessoa designada suplente
Anexo V

CALENDÁRIO DO PROCESSO ELEITORAL COMID – Gestão 2020-2022

DATA ATIVIDADE

18/06/2020 Publicação do Edital 001/2020/COMID no Diário Oficial dos Municípios e no site da Prefeitura Municipal de 
Pomerode (www.pomerode.sc.gov.br).

19/06/2020, inclusive, até 03/07/2020
Prazo para apresentar pedido de habilitação, juntamente com a documentação exigida nesta resolução na 
Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação - SEDES, com Iraní, no período vespertino, das 13:00 às 
17:00h.

06/07/2020 Publicação das entidades inscritas.

09/07/2020 Prazo final para análise dos pedidos de habilitação para entidades eleitoras e/ou eleitoras e habilitadas para 
designar candidatas.

10/07/2020 Publicação no Diário Oficial dos Municípios e no site da Prefeitura Municipal de Pomerode (www.pomerode.
sc.gov.br) da relação de representantes das organizações de defesa dos direitos dos idosos habilitados.

13/07/2020 até 14/07/2020 Prazo final para ingressar com recurso junto ao Conselho Municipal de do Idoso – COMID.

16/07/2020 Prazo final para julgamento de recursos apresentados.

20/07/2020

Prazo final para publicação no Diário Oficial do Município, no site da Prefeitura Municipal de Pomerode (www.
pomerode.sc.gov.br), do Ato de Homologação da relação de representantes das organizações de defesa dos 
direitos dos idosos, candidatas ao pleito como eleitoras e habilitadas para designar candidatos, e os resultados 
do julgamento de recurso.

24/07/2020 Assembléia de Eleição e posse dos membros eleitos

27/07/2020
Publicação do resultado da eleição dos representantes da sociedade civil e nomeação dos representantes go-
vernamentais, no Diário Oficial dos Municípios e no site da Prefeitura Municipal de Pomerode (www.pomerode.
sc.gov.br).

http://www.pomerode.sc.gov.br
http://www.pomerode.sc.gov.br
http://www.pomerode.sc.gov.br
http://www.pomerode.sc.gov.br
http://www.pomerode.sc.gov.br
http://www.pomerode.sc.gov.br
http://www.pomerode.sc.gov.br
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Samae - Serviço autônomo muniCiPal de ÁGua e eSGoto de Pomerode

PREGÃO PRESENCIAL 007-2020
Publicação Nº 2526414

SAMAE POMERODE - SERVIÇO AUTONÔMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2020
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO N.º 005/2020

Objeto: AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO PARA AS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFI-
CAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Data e local de entrega das propostas: 09h00min do dia 30/06/2020 no SAMAE POMERODE Av. 21 de Janeiro Nº 2233 Centro de Pomerode/
SC.

Data e local da sessão pública: 10h00min do dia 30/06/2020 na Sala de licitações da Prefeitura Municipal De Pomerode. Rua Avenida 15 De 
Novembro, N.º 525 Centro Pomerode/SC.

O Edital e demais esclarecimentos, poderão ser obtidos através: Da página eletrônica WWW.pomerode.sc.gov.br ou www.samaepomerode.
com.br, no Departamento de Licitações e Compras do SAMAE POMERODE Av. 21 de Janeiro Nº 2233, pelo e-mail: samae@samaepomerode.
com.br ou pelo fone (47) 3387 2550 durante o horário de atendimento comercial.

Pomerode SC, 17 de Junho de 2020.

Ricardo Campestrini
Presidente do SAMAE

http://WWW.pomerode.sc.gov.br
http://www.samaepomerode.com.br
http://www.samaepomerode.com.br
mailto:samae@samaepomerode.com.br
mailto:samae@samaepomerode.com.br
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Ponte Serrada

Prefeitura

CONTRATO Nº 25/2020 - TERRAMAX CONSTRUÇÕES E OBRAS
Publicação Nº 2526282

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 36/2020
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 36/2020

CONTRATO Nº 25/2020

CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA

O Município de Ponte Serrada, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ-MF sob o nº. 82.777.236/0001-01, com sede 
na Rua Madre Maria Theodora, nº 264, Centro, Ponte Serrada, SC, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. ALCEU ALBERTO 
WRUBEL, portador da Cédula de Identidade RG nº Cédula de Identidade RG nº. 1306106 e inscrito no CPF/MF sob o nº. 469.966.309-59, 
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa TERRAMAX CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA, inscrita no CNPJ-MF sob o 
nº. 04.406.660/0001-28, com sede na Rua Nereu Ramos, nº 3023, Complemento letra E, Bairro Lider, CEP 89805-103, Município CHAPECO/
SC, representada neste ato, pelo seu sócio, Senhor THIAGO ADOLFO ALVARES ROSETTO, inscrito no CPF-MF sob o nº. 037.306.339-37, 
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tem entre si justo e acordado celebrar o presente Contrato que se regera pela lei nº 
8.666 de 21 de junho de 1.993 e alterações posteriores vigentes, proposta da CONTRATADA, Edital de Licitação da Modalidade de CON-
CORRÊNCIA de n° 36/2020, para obra e serviços de engenharia Processo de Licitação n° 36/2020, homologado em 17 de junho de 2020 e 
pelas condições que estipula a seguir.

CLÁUSULA I - Do Objeto:
Contratação de empresa para a obra referente EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA EM PARTE DA RUA PARALELA À BR 282, 
SENTIDO PONTE SERRADA - CHAPECÓ, LADO ESQUERDO, CONFORME PROJETO DE ENGENHARIA ANEXO A ESTE EDITAL, APROVADO NO 
ÂMBITO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 2623.0533.849-34/2019/CAIXA/FINISA.

CLÁUSULA II - Da Responsabilidade da Contratada:
2.1 - Será de inteira responsabilidade da Contratada, além da perfeita execução dos serviços com o fornecimento de todos os materiais 
necessários, as despesas diretas ou indiretas tais como: transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, de ordem de 
classe, indenizações ou qualquer outra que for devida aos seus empregados ou prepostos no desempenho dos serviços objeto deste Con-
trato, ficando ainda o Contratante, isento de qualquer vínculo empregatício com os mesmos.
2.2 - Assume também a Contratada, total responsabilidade com relação aos atos praticados durante a execução dos serviços, por seus 
empregados e propostos, quer seja, civil, penal e demais, originadas na execução dos serviços.

CLÁUSULA III - Do Preço, das Condições de Pagamento e do Reajuste:
3.1 - O valor total para a execução da obra é de R$ 3.131.383,41 (Três milhões cento e trinta e um mil trezentos e oitenta e três reais e 
quarenta e um centavos) sendo R$ 2.538.947,88 (Dois milhões quinhentos e trinta e oito mil novecentos e quarenta e sete reais e oitenta e 
oito centavos) de material e R$ 592.435,53 (Quinhentos e noventa e dois mil quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e três centavos) 
de mão de obra.
3.2 - O pagamento será efetuado em até 30 dias após o empenho da nota fiscal correspondente ao boletim de medição emitido pelo fiscal 
da contratante e aprovação do pelo tomador do financiamento.
3.3 – As aferições e/ou medições serão realizadas em conformidade com o cronograma fisico-finanenciro proposto, e após a emissão do 
respecitvo boletim de medição, o gestor do contrato solcitara a contratada a emissão da nota fiscal do serviço para empenhamento.
3.3 - Os preços propostos para prestação dos serviços, objeto do presente Contrato, serão fixos e irreajustáveis, salvo em caso de necessi-
dade comprovada tecnicamente em projeto as built de aditamento por alterações de quantitativos durante a execução da obra.

CLÁUSULA IV - Das Obrigações:
4.1- DA CONTRATANTE:
4.1.1- Indicar o local para execução dos serviços;
4.1.2- efetuar o pagamento conforme definido no ato convocatório, mediante prévia apresentação da fatura;
4.1.3 - fiscalizar a execução dos serviços, orientando, coordenando e sugerindo ao responsavel técnico da contratada sobre a perfeita exe-
cução dos mesmos;
4.1.4 - apresentar cronograma para a execução dos serviços, estabelecendo metas e objetivos a serem seguidos pela Contratada, bem 
como, rejeitar os serviços executados fora dos padrões projetados, éticos, de qualidade, recusando o seu recebimento.

4.2- DA CONTRATADA:
4.2.1.- A Contratada obriga-se pela boa execução dos serviços, responsabilizando-se pela qualidade das obras, materiais e serviços exe-
cutados ou fornecidos para esta finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam 
comprometer a consecução do objeto ajustado. Obriga-se ainda, a cumprir todas as normas e exigências estabelecidas pelo Contratante, 
principalmente com o fornecimento de todos os materiais necessários, executar integralmente as metas dentro dos objetivos propostos pela 
administração, efetuar pontualmente o pagamento a seus empregados e prepostos, inclusive, recolhendo no vencimento as obrigações e 
encargos sociais devidos;
4.2.2.- A contratada obriga-se a executar a obra de acordo com as normas técnicas vigentes e em conformidade com os Projetos e 
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Memoriais que integram o presente Edital.
4.2.3.- Executar todos os serviços conforme consta no projeto executivo anexo ao edital, com pessoal especializado e utilizando materiais 
de qualidade, devendo refazer, a pedido do Contratante, todos serviços que não atenderem as especificações técnicas recomendadas, bem 
como, substituir todos os materiais rejeitados ou reprovados.
4.2.4.- Serão de inteira responsabilidade da Proponente/Contratada, as despesas diretas ou indiretas, tais como: transporte, salários, ali-
mentação, diárias, encargos sociais, trabalhistas, fiscais, previdenciários, de ordem de classe, indenizações civis e outras que porventura 
for devida, na execução do projeto objeto desta Licitação, ficando ainda a Licitante, isenta de qualquer vínculo empregatício com os fun-
cionários da Proponente.
4.2.5.- Disponibilizar e manter na obra o “Diário de Obras” ou “Registro de Ocorrências” com anotações periódicas ou diárias, quando 
necessárias, das atividades e ocorrências como: número de operários utilizados, problemas ocorridos, alterações de projetos e execução, 
solicitações de providências requeridas pela contratada e as determinações da fiscalização, de acordo com o art. 67 da Lei Federal 8.666/93;
4.2.6.- Ocorrendo a necessidade de alteração do projeto, a proponente vencedora deverá providenciar as alterações, conforme executado 
(as built);
4.2.7.- A proponente contratada deverá manter, conforme orientação da Licitante, todos os controles necessários;
4.2.8.- fornecer as devidas Notas Fiscais, nos termos da lei;
4.2.9.- fornecer a relação dos trabalhadores na obra;
4.2.10.- manter na execução da obra, somente os servidores devidamente contratados, segundo a legislação vigente;
4.2.11.- fornecer, antes do recebimento de cada parcela, sob pena de bloqueio do pagamento, cópia dos comprovantes do pagamento dos 
salários e dos recolhimentos dos encargos sociais, conforme exigido pela legislação vigente;
4.2.12.- providenciar previamente o recolhimento da execução da obra, nos termos estabelecido pelo CREA/SC ou CAU/SC;
4.2.13.- Para o recebimento da obra e o pagamento da última parcela, deverá a proponente contratada, providenciar o recolhimento dos 
encargos sociais dos empregados, bem como, o pagamento dos encargos da obra - INSS e demais obrigações a seu encargo.
4.2.14. - A contratada deverá apresentar no Setor de Engenharia, sempre que lhe for solicitado, os seguintes documentos:
I - ART de Execução assinada pelo profissional indicado;
II - CEI;
III - Alvará de construção;
IV - Orçamento e cronograma em meio digital;
V - Diário de obra;
VI - Relação dos empregados que trabalharam de forma direta ou indireta na execução dos serviços, comprovado através da ficha de re-
gistro;
VII - GFIP;
VIII - CND;
IX - Alvará de Habite-se;
X - Projeto "as built", quando for o caso.
4.2.15 - Manter profissional ou equipe de fiscalização constituída de profissionais habilitados e com experiência necessária ao acompanha-
mento e controle das obras e serviços.

4.2.16 - No ato da assinatura do contrato, a proponente vencedora prestará Garantia de Execução, no percentual de 5% (cinco por cento) 
do valor do Contrato, a fim de proteger a Entidade Licitante contra atos ou omissões da proponente. A Garantia de Execução poderá ser 
feita em uma das seguintes modalidades:
a) Em dinheiro, através de deposito em banco indicado pelo município;
b) Em títulos da dívida pública, na forma do art. 31, inciso III, combinado com o art. 56, § 1º. Inciso, ambos da Lei n. 8.666/93;
c) Em seguro garantia;
d) Em fiança bancária.

CLÁUSULA V - Do Prazo de Execução:
5.1.- A obra deverá ser executada em conformidade com o cronograma físico financeiro proposto, podendo, a critério da empresa, os ser-
viços serem executados em menor tempo mantendo o padrão de qualidade da obra.
5.2 – A empresa deverá observar a execução da obra em conformidade com o cronograma fisico-financeiro proposto, podendo, a seu cri-
tério, adiantar serviços programados.
5.3 – O descumprimento injustificado do cronograma fisico-financeiro, ou, em caso de justificado e não aceito pelo fiscal da contratante, 
será aplicada a multa prevista no item 7.2 deste contrato.

CLÁUSULA VI - Da Consignação Orçamentária:
6.1.- As despesas decorrentes da execução do objeto da presente licitação correrão à conta do CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 
2623.0533.849-34/2019/CAIXA/FINISA.

CLÁUSULA VII - Da Inexecução, Do Atraso de Cumprimento do Cronograma e da Rescisão Contratual:
7.1 - A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em Lei ou regula-
mento de acordo com a Art. 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93, inclusive a multa contratual prevista.
7.2 – A empresa deverá evoluir a obra minimamente de acordo com o cronograma físico-financeiro proposto, e em caso de atraso na execu-
ção da obra em desconformidade com o cronograma físico-financeiro apresentado pela contratada na proposta, caberá à incidência de multa 
de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor não executado no período, que será cobrado pela contratante no momento do pagamento 
da nota fiscal relacionada ao período e os atrasos serão limitados até dois meses, após o qual será considerada a inexecução contratual, 
dando margem à incidência cumulada da multa prevista no item 7.1, supra e rescisão unilateral.
7.3 – A empresa poderá ser absolvida da multa por atraso na execução do cronograma apenas nos casos superveniente considerado perí-
odos prolongados de chuvas, comprovado pelo fiscal da contratante, e atos normativos expedidos pelos poderes executivos de paralização 
de obra, que deverão ser comprovados junto ao gestor do contrato.
7.3 - Em caso de penalidade financeira, resta assegurado ao município compensá-la com pagamentos porventura ainda devidos ou executar 
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a garantia de contrato firmado.

CLÁUSULA VIII - Das Penalidades:
8.1 - A Contratada, em caso de inadimplência total ou parcial do presente Contrato estará sujeito às seguintes penalidades:
8.1.1 - Advertência;
8.1.2 - As demais penalidades previstas no Art. 86 a 99 da Lei n.º 8.666/93.
8.1.3 - Multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor total do Contrato.

8.2 - Em caso de exagerada repetitividade das faltas ou cometimento de falta mais grave, as penalidades serão de:
8.2.1 - rescisão contratual;
8.2.2 - suspensão do direito de licitar com o Contratante e, conforme o caso, até declaração de inidoneidade para licitar na Administração 
Pública Municipal.
8.3 – Em caso de aplicação da multa prevista no item 7.2, a mesma será retida no momento da liquidação da nota fiscal correspondente a 
etapa atrasada.

CLÁUSULA IX - Dos Recursos Administrativos:
9.1 - Da penalidade aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, à autoridade superior àquela que aplicou a 
sanção, ficando sobrestada a mesma, até o julgamento do pleito.

CLÁUSULA X - Do Acompanhamento e Fiscalização:
10.1 - A execução deste Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um técnico habilitado do Contratante, nos termos do Art. 67 
da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA XI - Da Publicação:
11.1 - Incumbirá ao Contratante providenciar a publicação deste contrato por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo máximo de 
20 (vinte) dias, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA XII - Do Prazo de Vigência:
12.1 - O presente contrato terá vigência a partir de sua publicação, até o dia 28/02/2021.

CLÁUSULA XIII - Das Alterações:
13.1 - Este contrato poderá ser alterado, nos casos previstos pelo disposto no Art. 65 da Lei n.º 8.666/93, sempre através de Termo Aditivo, 
numerado em ordem crescente.

CLÁUSULA XIV - Do Foro:
14.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Ponte Serrada - SC, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir 
quaisquer questões oriundas do presente instrumento contratual.

CLÁUSULA XV- Das Disposições Finais:
15.1 - Integram este contrato, para todos os fins de direito, independente de sua transcrição, todas as informações e obrigações constantes 
do Edital, assim com as constantes do Processo de Licitação n.º 36/2020 na modalidade de CONCORRENCIA nº 36/2020, em especial os 
art. 54, 56 e 57 da Portaria Interministerial 4242/2016.
E, assim por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes, a seguir, firmam o presente Contrato, 
em 3 (três) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas e será arquivado na 
Secretaria Geral da Administração e Finanças da Prefeitura Municipal, conforme dispõe o Art. 60 da Lei n.º 8.666/93.

Ponte Serrada, SC, em 17 de junho de 2020.

Município de Ponte Serrada
Contratante

TERRAMAX CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA THIAGO ADOLFO ALVARES 
ROSETTO
Contratada

Testemunhas:

Nome: Nome:

Analisado e Aprovado por:
ANDRÉ LUIZ PANIZZI
OAB/SC Nº 23.051
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 36/2020
Publicação Nº 2526273

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

 

CONCORRÊNCIA 
MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA Nr.:   36/2020 

CNPJ: 82.777.236/0001-01 Telefone: (49) 3435-0600    Processo Adm.: 36/2020 
Endereço: Rua Madre Maria Theodora, 264 - Centro 

   Data do Processo: 27/04/2020 CEP: 89683-000 - Ponte Serrada 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, 
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de 
Licitações, resolve: 

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos: 

a) Nr. Processo: 36/2020 
b) Nr. Licitação: 36/2020 - CC 
c) Modalidade: Concorrência 
d) Data de Homologação:  
e) Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 

INFRAESTRUTURA VIÁRIA EM PARTE DA RUA PARALELA À BR 282, SENTIDO 
PONTE SERRADA - CHAPECÓ, LADO ESQUERDO, CONFORME PROJETO DE 
ENGENHARIA ANEXO A ESTE EDITAL, APROVADO NO ÂMBITO DO CONTRATO DE 
FINANCIAMENTO N° 2623.0533.849-34/2019/CAIXA/FINISA. 

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:  Un. Quantidade Vl. Unitário Total dos Itens 

TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA 
1 - EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA EM PARTE 
DA RUA PARALELA À BR 282, SENTIDO PONTE SERRADA - 
CHAPECÓ, LADO ESQUERDO, CONFORME PROJETO DE 
ENGENHARIA ANEXO A ESTE EDITAL, APROVADO NO ÂMBITO DO 
CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 2623.0533.849-
34/2019/CAIXA/FINISA - Marca:  

VLRG 1,000 3.131.383,4100 R$ 3.131.383,41 

Total geral:  

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s): 

Descrição da Despesa Dotação Valor Estimado 
OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA 08.001.15.452.1503.1058.4.4.90.00.00 R$ 3.000.000,00 
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E PASSEIOS 08.001.15.451.1501.1057.4.4.90.00.00 R$ 351.779,46 
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E PASSEIOS 08.001.15.451.1501.1057.4.4.90.00.00 R$ 4.220,54 

Ponte Serrada,  17/06/2020 

Assinatura do Responsável 
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Porto Belo

Prefeitura

DECRETO Nº 2457 DE 17 DE JUNHO DE 2020
Publicação Nº 2526501

DECRETO Nº 2.457, DE 17 DE JUNHO DE 2020.

"Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências, conforme autorizado pela Lei Municipal nº 2.896/2020".

O Prefeito do Município de Porto Belo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

DECRETA:
Art. 1° - Fica aberto crédito adicional suplementar na importância de R$ 397.269.92 (Trezentos e noventa e sete mil, duzentos e sessenta 
e nove reais e noventa e dois centavos), nas dotações abaixo descritas no Orçamento Municipal vigente:

Órgão: 15 – Fundo Municipal de Educação
Unidade: 001 – Fundo Municipal de Educação
Funcional Programática: 12.361.0011
Atividade: 2.040 – Conservação do Patrimônio Público no Ensino Fundamental
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de Recursos: 02360000 – Salário Educação
Valor: R$ 191.769,92
Funcional Programática: 12.365.0011
Atividade: 2.044 – Conservação do Patrimônio Público na Educação Infantil
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de Recursos: 01010100 – Recursos: Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação
Valor: R$ 85.500,00
Fonte de Recursos: 02360000 – Salário Educação
Valor: R$ 20.000,00

Órgão: 19 – Fundação Municipal de Esporte
Unidade: 001 – Fundação Municipal de Esporte
Funcional Programática: 27.812.0022
Atividade: 2.079 – Manutenção das atividades da Fundação Municipal de Esportes
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de Recursos: 01000000 – Recursos Ordinários
Valor: R$ 100.000,00

Art. 2° - Os créditos abertos no artigo anterior serão cobertos com os recursos provenientes da anulação da dotação abaixo descrita na 
importância de R$ 397.269.92 (Trezentos e noventa e sete mil, duzentos e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos):

Órgão: 15 – Fundo Municipal de Educação
Unidade: 001 – Fundo Municipal de Educação
Funcional Programática: 12.361.0011
Projeto: 1.017 – Construção da Sede da Secretaria Municipal da Educação
Modalidade de Aplicação: 4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de Recursos: 01010100 – Recursos: Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação
Valor: R$ 4.000,00
Projeto: 1.018 – Aquisição de Imóvel para o Ensino Fundamental
Modalidade de Aplicação: 4.5.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de Recursos: 01010100 – Recursos: Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação
Valor: R$ 4.000,00
Projeto: 1.019 – Construção de Unidade Escolar de Ensino Fundamental
Modalidade de Aplicação: 4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de Recursos: 01010100 – Recursos: Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação
Valor: R$ 4.000,00
Projeto: 1.021 – Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas nas Unidades Escolares
Modalidade de Aplicação: 4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de Recursos: 01010100 – Recursos: Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação
Valor: R$ 4.000,00
Atividade: 2.048 – Apoio aos Conselhos Municipal na área da Educação
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de Recursos: 01010100 – Recursos: Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação
Valor: R$ 2.000,00
Modalidade de Aplicação: 4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas
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Fonte de Recursos: 01010100 – Recursos: Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação
Valor: R$ 2.000,00
Atividade: 2.110 – Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de Recursos: 02360000 – Salário Educação
Valor: R$ 191.769,92
Funcional Programática: 12.365.0011
Projeto: 1.022 – Aquisição de Imóvel para Educação Infantil
Modalidade de Aplicação: 4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de Recursos: 01010100 – Recursos: Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação
Valor: R$ 4.000,00
Projeto: 1.023 – Construção de Unidade Escolar da Educação Infantil
Modalidade de Aplicação: 4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de Recursos: 01010100 – Recursos: Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação
Valor: R$ 4.000,00
Atividade: 2.111 – Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil para as Creches
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de Recursos: 01010100 – Recursos: Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação
Valor: R$ 20.000,00
Atividade: 2.112 – Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil para as Pré-Escolas
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de Recursos: 01010100 – Recursos: Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação
Valor: R$ 20.000,00
Funcional Programática: 12.366.0011
Atividade: 2.046 – Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de Recursos: 02360000 – Recursos: Salário Educação
Valor: R$ 10.000,00
Fonte de Recursos: 001010100 – Recursos: Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação
Valor: R$ 5.000,00
Modalidade de Aplicação: 4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de Recursos: 02360000 – Recursos: Salário Educação
Valor: R$ 10.000,00
Fonte de Recursos: 001010100 – Recursos: Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação
Valor: R$ 2.000,00
Funcional Programática: 12.367.0012
Atividade: 2.047 – Manutenção das atividades da Educação Especial
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de Recursos: 001010100 – Recursos: Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação
Valor: R$ 8.000,00
Modalidade de Aplicação: 4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de Recursos: 01000000 – Recursos Ordinários
Valor: R$ 500,00
Fonte de Recursos: 001010100 – Recursos: Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação
Valor: R$ 2.000,00

Órgão: 19 – Fundação Municipal de Esporte
Unidade: 001 – Fundação Municipal de Esporte
Funcional Programática: 27.812.0022
Atividade: 2.080 – Apoio e Realização de eventos esportivos
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas
Fonte de Recursos: 01000000 – Recursos Ordinários
Valor: R$ 100.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Porto Belo - SC, aos 17 de junho de 2020.

EMERSON LUCIANO STEIN
PREFEITO
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DECRETO Nº 2458 DE 17 DE JUNHO DE 2020
Publicação Nº 2526781

DECRETO Nº 2.458, 17 DE JUNHO 2020.
"Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências, conforme autorizado no artigo 16, inciso I da Lei Mu-
nicipal nº 2.840/2019".
O Prefeito do Município de Porto Belo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso III do art. 41 da Lei Orgânica do Município.

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto crédito adicional na importância de R$ 12.075,00 (Doze mil e setenta e cinco reais), destinados a suplementar a dotação 
abaixo descrita pertencente ao Orçamento Municipal vigente:

Órgão: 17 – Fundo Municipal de Assistência Social
Unidade Orçamentária: 01 - Fundo Municipal de Assistência Social
Funcional Programática: 0008.0244.0020
Atividade – 2.066 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas
Fonte de Recurso: 02350034 – SUAS/União - Ações do COVID-19 no Suas para EPJ - Portaria 369
Valor: R$ 32.850,00

Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior será coberto com recursos provenientes do excesso de arrecadação apurados no Exercício de 
2020 por conta do Recurso SUAS/União - Ações do COVID-19 no Suas para EPJ - Portaria 369 na importância de R$ 12.075,00 (Doze mil e 
setenta e cinco reais).

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Porto Belo - SC, aos 17 de junho de 2020.

EMERSON LUCIANO STEIN
PREFEITO
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Porto União

Prefeitura

DECRETO Nº 979/2020
Publicação Nº 2526334

DECRETO Nº 979, de 15 de junho de 2020.
Dispõe sobre delegação de competência para movimentação de conta bancária, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Porto União, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o item IV, do artigo 64, da 
Lei Orgânica do Município,

DECRETA:
Art. 1º Delega competência à Agente Administrativo Cássia Nalon Conte, inscrita no CPF sob o nº 036.922.389-67, que fica autorizada a 
movimentar as contas bancárias junto à Caixa Econômica Federal, conjuntamente com o Prefeito Municipal.

Art. 2º Delega competência à Agente Administrativo Cássia Nalon Conte, inscrita no CPF sob o nº 036.922.389-67, que fica autorizada a 
movimentar as contas bancárias junto à Caixa Econômica Federal, conjuntamente com a Secretária Municipal de Finanças e Contabilidade 
Sra. Sofia Sydol, inscrita no CPF sob o nº 339.610.349-15, na ausência do Prefeito Municipal.

Art. 3º A mesma estará investida conjuntamente nos seguintes poderes:
1- emitir cheques;
2- abrir contas de depósito;
3- autorizar cobrança;
4- receber, passar recibo e dar quitação;
5- requisitar talonários de cheques;
6- autorizar débito em conta relativo a operações;
7- efetuar transferências/pagamentos, exceto por meio eletrônico;
8- sustar/contra – ordenar cheques;
9- efetuar resgates/aplicações financeiras;
10- efetuar saques – conta corrente;
11- efetuar pagamentos por meio eletrônico;
12- efetuar transferências por meio eletrônico;
13- efetuar pagamentos, exceto por meio eletrônico;
14- efetuar transferências, exceto por meio eletrônico;
15- liberar arquivos de pagamentos no Ger. Financeiro /AASP;
16- emitir comprovantes;
17- efetuar transferência para mesma titularidade – meio eletrônico;
18- encerrar contas de depósito.

Art. 4º A mesma estará investida isoladamente nos seguintes poderes:
1- solicitar saldos e extratos;
2- retirar cheques devolvidos;
3- cancelar cheques;
4- baixar cheques;
5- cadastrar, alterar e desbloquear senhas;
6- consultar contas/aplicações programas repasse recursos federais - RPG;
7- solicitar saldos/extratos, exceto investimento e operações de crédito;
8- solicitar saldos/extratos de investimentos;
9- solicitar saldos/extratos de operações de crédito.

Art. 5º Revogam-se os Decretos nºs 068, de 27 de janeiro de 2017; 179, de 19 de abril de 2017 e 470, de 1º de junho de 2018.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Porto União (SC), 15 de junho de 2020.

ELISEU MIBACH     RUAN GUILHERME WOLF 
Prefeito Municipal    Secretário Municipal de Administração e Esporte
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DECRETO Nº 980/2020
Publicação Nº 2526338

DECRETO Nº 980, de 15 de junho de 2020.
Dispõe sobre delegação de competência para movimentação de conta bancária, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Porto União, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o item IV, do artigo 64, da 
Lei Orgânica do Município,

DECRETA:
Art. 1º Delega competência à Agente Administrativo Cássia Nalon Conte, inscrita no CPF sob o nº 036.922.389-67, que fica autorizada a 
movimentar as contas bancárias junto ao Banco do Brasil, conjuntamente com o Prefeito Municipal.

Art. 2º Delega competência à Agente Administrativo Cássia Nalon Conte, inscrita no CPF sob o nº 036.922.389-67, que fica autorizada a 
movimentar as contas bancárias junto ao Banco do Brasil, conjuntamente com a Secretária Municipal de Finanças e Contabilidade Sra. Sofia 
Sydol, inscrita no CPF sob o nº 339.610.349-15, na ausência do Prefeito Municipal.

Art. 3º A mesma estará investida conjuntamente nos seguintes poderes:
1- emitir cheques;
2- abrir contas de depósito;
3- autorizar cobrança;
4- receber, passar recibo e dar quitação;
5- requisitar talonários de cheques;
6- autorizar débito em conta relativo a operações;
7- efetuar transferências/pagamentos, exceto por meio eletrônico;
8- sustar/contra – ordenar cheques;
9- efetuar resgates/aplicações financeiras;
10- efetuar saques – conta corrente;
11- efetuar pagamentos por meio eletrônico;
12- efetuar transferências por meio eletrônico;
13- efetuar pagamentos, exceto por meio eletrônico;
14- efetuar transferências, exceto por meio eletrônico;
15- liberar arquivos de pagamentos no Ger. Financeiro /AASP;
16- emitir comprovantes;
17- efetuar transferência para mesma titularidade – meio eletrônico;
18- encerrar contas de depósito.

Art. 4º A mesma estará investida isoladamente nos seguintes poderes:
1- solicitar saldos e extratos;
2- retirar cheques devolvidos;
3- cancelar cheques;
4- baixar cheques;
5- cadastrar, alterar e desbloquear senhas;
6- consultar contas/aplicações programas repasse recursos federais - RPG;
7- solicitar saldos/extratos, exceto investimento e operações de crédito;
8- solicitar saldos/extratos de investimentos;
9- solicitar saldos/extratos de operações de crédito.

Art. 5º Revogam-se os Decretos nºs 067, de 27 de janeiro de 2017 e 902, de 17 de dezembro de 2019.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Porto União (SC), 15 de junho de 2020.

ELISEU MIBACH     RUAN GUILHERME WOLF 
Prefeito Municipal    Secretário Municipal de Administração e Esporte

DECRETO Nº 981/2020
Publicação Nº 2526340

DECRETO Nº 981, de 15 de junho de 2020.
Dispõe sobre delegação de competência para movimentação financeira, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Porto União, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o item IV, do artigo 64, da 
Lei Orgânica do Município,

DECRETA:
Art. 1º Delega competência à Secretária Municipal de Finanças e Contabilidade Senhora Sofia Sydol, inscrita no CPF nº 339.610.349-15 e à 
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Agente Administrativo Cássia Nalon Conte, inscrita no CPF sob o nº 036.922.389-67, as quais ficam autorizadas, individualmente, a realizar 
movimentações financeiras na conta corrente 0130653750 de titularidade do Município de Porto União, junto à Agência 1296 do Banco 
Santander S.A.

Art. 2º As mesmas estarão investidas conjuntamente nos seguintes poderes:
1- emitir cheques;
2- abrir contas de depósito;
3- autorizar cobrança;
4- receber, passar recibo e dar quitação;
5- requisitar talonários de cheques;
6- autorizar débito em conta relativo a operações;
7- efetuar transferências/pagamentos;
8- sustar/contra – ordenar cheques;
9- efetuar resgates/aplicações financeiras;
10- efetuar saques – conta corrente;
11- efetuar pagamentos por meio eletrônico;
12- efetuar transferências por meio eletrônico;
13- efetuar pagamentos, exceto por meio eletrônico;
14- efetuar transferências, exceto por meio eletrônico;
15- liberar arquivos de pagamentos no Ger. Financeiro/AASP;
16- emitir comprovantes;
17- efetuar transferência para mesma titularidade – meio eletrônico;
18- encerrar contas de depósito.

Art. 3º As mesmos estarão investidas isoladamente nos seguintes poderes:
1- solicitar saldos e extratos;
2- retirar cheques devolvidos;
3- cancelar cheques;
4- baixar cheques;
5- cadastrar, alterar e desbloquear senhas;
6- solicitar saldos/extratos de investimentos;

Art. 4º Revogam-se o Decreto nº 493, de 11 de julho de 2018, e as demais disposições em contrário.

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

Porto União (SC), 15 de junho de 2020.

ELISEU MIBACH     RUAN GUILHERME WOLF 
Prefeito Municipal    Secretário Municipal de Administração e Esporte

DECRETO Nº 982/2020
Publicação Nº 2526342

DECRETO Nº 982, de 15 de junho de 2020.
Dispõe sobre delegação de competência para movimentação de conta bancária, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Porto União, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o item IV, do artigo 64, da 
Lei Orgânica do Município,

DECRETA:
Art. 1º Delega competência à Agente Administrativo Cássia Nalon Conte, inscrita no CPF sob o nº 036.922.389-67, que fica autorizada a mo-
vimentar as contas bancárias conjuntamente com o Secretário Municipal de Saúde, Sr. Marivaldo dos Reis Santa Isabel, CPF nº 226.353.437-
72, junto à Caixa Econômica Federal, para todas as contas do Fundo Municipal de Saúde de Porto União – CNPJ 00.185.045/0001-88.

Art. 2º Os mesmos estarão investidos conjuntamente nos seguintes poderes:
1- emitir cheques;
2- abrir contas de depósito;
3- autorizar cobrança;
4- receber, passar recibo e dar quitação;
5- requisitar talonários de cheques;
6- autorizar débito em conta relativo a operações;
7- efetuar transferências/pagamentos;
8- sustar/contra – ordenar cheques;
9- efetuar resgates/aplicações financeiras;
10- efetuar saques – conta corrente;
11- efetuar pagamentos por meio eletrônico;
12- efetuar transferências por meio eletrônico;
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13- efetuar pagamentos, exceto por meio eletrônico;
14- efetuar transferências, exceto por meio eletrônico;
15- liberar arquivos de pagamentos no Ger. Financeiro /AASP;
16- emitir comprovantes;
17- efetuar transferência para mesma titularidade – meio eletrônico;
18- encerrar contas de depósito.

Art. 3º Os mesmos estarão investidos isoladamente nos seguintes poderes:
1- solicitar saldos e extratos;
2- retirar cheques devolvidos;
3- cancelar cheques;
4- baixar cheques;
5- cadastrar, alterar e desbloquear senhas;
6- consultar contas/aplicações programas repasse recursos federais - RPG;
7- solicitar saldos/extratos, exceto investimento e operações de crédito;
8- solicitar saldos/extratos de investimentos;
9- solicitar saldos/extratos de operações de crédito.

Art. 4º Revogam-se o Decreto nº 178, de 19 de abril de 2017, e as demais disposições em contrário.

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

Porto União (SC), 15 de junho de 2020.

ELISEU MIBACH     RUAN GUILHERME WOLF 
Prefeito Municipal    Secretário Municipal de Administração e Esporte

EXTRATO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 042/2020 - REGISTRO DE PREÇOS
Publicação Nº 2526288

MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO
ESTADO DE SANTA CATARINA
Processo Licitatório 114/2020 – REGISTRO DE PREÇOS.
Extrato de Edital de Pregão Eletrônico 042/2020.

O Município de Porto União, Estado de Santa Catarina, através do Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, torna público que fará rea-
lizar processo licitatório na modalidade de Pregão, com adjudicação por menor preço por item, do tipo Eletrônico, para a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUTAR O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VIAGENS INTERESTADUAIS E INTERMUNICIPAIS, somente participarão 
da sessão pública as empresas que apresentarem propostas através do site “www.portaldecompraspublicas.com.br” até às 08h00min do dia 
03 de julho de 2020, com início da mesma às 08h30min no mesmo site e dia. O Edital e Arquivos encontram-se disponíveis no site da Pre-
feitura Municipal de Porto União “www.portouniao.sc.gov.br” e no site “www.portaldecompraspublicas.com.br”. Maiores informações podem 
ser retiradas na Rua Padre Anchieta, 126, e-mail liciteportouniao@yahoo.com.br, licitacao@portouniao.sc.gov.br e, fone (42) 3523-1155.
Porto União - SC, 17 de junho de 2020.
Eliseu Mibach.
Prefeito Municipal.

EXTRATO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 046/2020 - REGISTRO DE PREÇOS
Publicação Nº 2526291

MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO
ESTADO DE SANTA CATARINA
Processo Licitatório 115/2020 – REGISTRO DE PREÇOS.
Extrato de Edital de Pregão Presencial 046/2020 – Exclusivo – ME – EPP – MEI.

O Município de Porto União, Estado de Santa Catarina, através do Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, torna público que fará 
realizar processo licitatório na modalidade de Pregão, com adjudicação por menor preço por item, do tipo presencial para a CONTRATAÇÃO 
DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A COMPANHIA DE BOMBEIROS MILITAR DE PORTO UNIÃO. O recebimento dos envelopes se dará até às 
13h30min do dia 01 de julho de 2020 na Prefeitura Municipal, com início da sessão pública às 13h45min, no mesmo local e dia. O Edital e 
Arquivos encontram-se disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Porto União www.portouniao.sc.gov.br. Maiores informações podem 
ser retiradas na Rua Padre Anchieta, 126, e-mail liciteportouniao@yahoo.com.br, licitacao@portouniao.sc.gov.br e fone (42) 3523-1155.
Porto União - SC, 17 de junho de 2020.
Eliseu Mibach.
Prefeito Municipal.
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PORTARIA 006/2020 - IMPRESS
Publicação Nº 2526838

PORTARIA Nº 006/2020/IMPRESS, de 16 de junho de 2020.

Deferir a Averbação de Tempo de Contribuição junto ao INSS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea 
“a”, da Lei Orgânica do Município:

- Considerando a Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, protocolo sob o nº 
21026120.1.00518/20-3, NIT 1054958866-0, datada de 02/06/2020, de PAULO MEDEIROS, cargo Desenhista, do quadro de pessoal desta 
Prefeitura Municipal,

RESOLVE:
Art. 1º DEFERIR A AVERBAÇÃO, junto ao Município de Porto União, do período correspondente a 3.563 (três mil quinhentos e sessenta e 
três) dias, correspondendo a 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 08 (oito) dias, a título de Tempo de Contribuição junto ao Instituto Nacional 
do Seguro Social – INSS, conforme abaixo discriminado:

Período Empregador Tempo de Contribuição/Aproveitamento

01/02/1983 a 08/11/1983 Município de Porto União 00 anos 09 meses 08 dias
01/04/1986 a 31/03/1995 Município de Porto União 09 anos 00 meses 00 dias

Art. 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União - SC, em 16 de junho de 2020.

ELISEU MIBACH     RUAN GUILHERME WOLF 
Prefeito Municipal    Secretário Municipal de Administração e Esporte

MARGARETH FLISSAK
Presidente do IMPRESS
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Presidente Castello Branco

Prefeitura

DECRETO N. D/4.520/2020, DE 17 DE JUNHO DE 2020.
Publicação Nº 2526418

Decreto nº D/4.520/2020, de 17 de junho de 2020.

ALTERA O ARTIGO 3º DO DECRETO nº D/4.509/2020, DE 09 DE MAIO DE 2020, QUE “DISPÕE SOBRE ADOÇÃO DE MEDIDAS RESTRITIVAS 
PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

ADEMIR DOMINGOS MIOTTO, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO, Estado de Santa Catarina, no uso de suas 
atribuições legais especialmente aquelas contidas nos incisos X e XII, do artigo 111, da Lei Orgânica Municipal;

DECRETA:
Art. 1º. O artigo 3º do decreto nº D/4.509/2020, de 09 de maio de 2020, que “dispõe sobre adoção de medidas restritivas para o enfren-
tamento da COVID-19 e dá outras providências” passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3 º As medidas restritivas elencadas no presente Decreto terão validade até dia 08 de julho de 2020, com a fiscalização dos municípios, 
da vigilância epidemiológica e vigilância sanitária municipal, podendo estas requisitarem apoio da Polícia Militar Estadual e outros órgãos da 
administração municipal e estadual caso necessário.”
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Centro Administrativo Municipal de Presidente Castello Branco – SC, em 17 de junho de 2020.

Ademir Domingos Miotto
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto em 17/06/2020, na forma da Lei Orgânica Municipal.

Angélica Frigo
Diretora da Secretaria Municipal de Administração,
Planejaemnto e Finanças

PORTARIA N. P/0843/2020, DE 09 DE JUNHO DE 2020.
Publicação Nº 2526416

Portaria n. P/0843/2020, de 09 de junho de 2020.

Designa servidor público municipal para exercer a função de fiscalização do Serviço de Inspeção Municipal – SIM.

O Prefeito Municipal de Presidente Castello Branco, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso X, 
do artigo 111, da Lei Orgânica do Município de Presidente Castello Branco, bem como, as disposições da Lei Municipal n. 1.760/2016, de 22 
de julho de 2020 e suas alterações posteriores,

Resolve:

Art. 1°. Nomear o servidor Gean Carlo Seganfredo, ocupante do cargo de Médico Veterinário, para exercer as funções de fiscalização e ins-
peção sanitária junto aos estabelecimentos de abate de que trata a Lei Municipal n. 1.760/2016, de 22 de julho de 2020 e suas alterações 
posteriores.

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Centro Administrativo Municipal de Presidente Castello Branco – SC, em 09 de junho de 2020.

Ademir Domingos Miotto
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria em 09/06/2020, na forma da Lei Orgânica Municipal.

Angélica Frigo
Diretora da Secretaria Municipal de Administração,
Planejamento e Finanças
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Presidente Getúlio

Prefeitura

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 53/2020
Publicação Nº 2526425

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETÚLIO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 53/2020
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 43/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PARQUES DE DIVERSÕES 
PARA AS UNIDADES ESCOLARES
EMPRESA: ARTEFATOS DE MADEIRA REGIS LTDA ME
CNPJ: 02.801.221/0001-94
VIGÊNCIA: 31/12/2020
PRESIDENTE GETÚLIO, 17 DE JUNHO DE 2020
NELSON VIRTUOSO – PREFEITO

DECRETO Nº. 115/2020
Publicação Nº 2526914

DECRETO Nº. 115/2020

ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETÚLIO, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
Lei Municipal Nº. 3.300/19, de 03 de dezembro de 2019,

DECRETA:
Art. 1º. Fica anulada a dotação orçamentária a seguir discriminada:

ÓRGÃO 08.01 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA
FUNÇÃO 20 Agricultura
SUBFUNÇÃO 606 Extensão Rural
PROGRAMA 080 Agricultura Forte
ATIVIDADE 2037 Manutenção da Secretaria da Agricultura
DESPESA 3.3.90 Aplicações Diretas
FONTE DE RECURSO 10000 Recursos Ordinários 45.000,00
TOTAL 45.000,00

Art. 2º. Fica suplementada a seguinte dotação orçamentária:

ÓRGÃO 08.01 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA
FUNÇÃO 20 Agricultura
SUBFUNÇÃO 606 Extensão Rural
PROGRAMA 080 Agricultura Forte
ATIVIDADE 2037 Manutenção da Secretaria da Agricultura
DESPESA 4.4.90 Aplicações Diretas
FONTE DE RECURSO 10000 Recursos Ordinários 45.000,00
TOTAL 45.000,00

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETÚLIO/SC., EM 02 DE JUNHO DE 2020.

NELSON VIRTUOSO
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº. 116/2020
Publicação Nº 2526921

DECRETO Nº. 116/2020

CRIA DESTINAÇÃO DE RECURSOS E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A SUPLEMENTAR POR CONTA DO SUPERÁVIT FINAN-
CEIRO e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETÚLIO, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
Lei Municipal Nº. 3.300/19, de 03 de dezembro de 2019,

DECRETA:
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar e suplementar, por conta do superávit financeiro verificado no final do exercício 
de 2019, sob a codificação 30800 – Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - a dotação orçamentária a seguir 
discriminada, no valor de R$ 251.054,24 (duzentos e cinquenta e um mil e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos).

ÓRGÃO 06.01 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
FUNÇÃO 15 Urbanismo
SUBFUNÇÃO 451 Infraestrutura Urbana
PROGRAMA 070 Transporte e Obras

ATIVIDADE 2023 Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. 
Urbanos

DESPESA 3.3.90 Aplicações Diretas

FONTE DE RECURSO 30800 Cont. Custeio Serv. de Iluminação Pública - COSIP 
251.054,24

TOTAL 251.054,24

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETÚLIO/SC., EM 02 DE JUNHO DE 2020.

NELSON VIRTUOSO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº. 117/2020
Publicação Nº 2526923

DECRETO Nº. 117/2020

CRIA DESTINAÇÃO DE RECURSOS E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A SUPLEMENTAR POR CONTA DO SUPERÁVIT FINAN-
CEIRO e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETÚLIO, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
Lei Municipal Nº. 3.300/19, de 03 de dezembro de 2019,

DECRETA:
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar e suplementar, por conta do superávit financeiro verificado no final do exercício 
de 2019, sob a codificação 38900 – Alienação de Bens – Outros - a dotação orçamentária a seguir discriminada, no valor de R$ 52.076,59 
(cinquenta e dois mil e setenta e seis reais e cinquenta e nove centavos).

ÓRGÃO 06.01 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
FUNÇÃO 15 Urbanismo
SUBFUNÇÃO 451 Infraestrutura Urbana
PROGRAMA 070 Transporte e Obras

ATIVIDADE 2023 Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. 
Urbanos

DESPESA 4.4.90 Aplicações Diretas
FONTE DE RECURSO 38900 Alienação de Bens – Outros 52.076,59
TOTAL 52.076,59

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETÚLIO/SC., EM 02 DE JUNHO DE 2020.

NELSON VIRTUOSO
Prefeito Municipal
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LEI Nº. 3.336/2020
Publicação Nº 2527118

LEI Nº. 3.336/2020
AUTORIZA O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE GETÚLIO-SC A FIRMAR CONVÊNIO COM O ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DA SE-
CRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, COM A INTERVENIÊNCIA DO INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS, VISANDO A DESCENTRALIZAÇÃO DA 
ATIVIDADE DE INSERÇÃO DE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, PRELIMINAR À EMISSÃO DA CÉDULA INDIVIDUAL DE IDENTIFICAÇÃO e 
dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETÚLIO, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER, a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Município de Presidente Getúlio-SC autorizado a firmar Acordo de Cooperação Técnica com o Estado de Santa Catarina, 
através da Secretaria de Segurança Pública, com a interveniência do Instituto Geral de Perícias visando a descentralização da atividade de 
inserção de dados de identificação civil, preliminar à emissão da cédula individual de identificação, conforme minuta em anexo e que faz 
parte integrante da presente lei.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta lei correrão a conta da dotação orçamentária própria do orçamento vigente.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETÚLIO/SC, EM 17 DE JUNHO DE 2020.

NELSON VIRTUOSO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 580/2020
Publicação Nº 2526910

PORTARIA Nº 580/2020
PRORROGA PRAZO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO

NELSON VIRTUOSO, Prefeito Municipal de Presidente Getúlio, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformi-
dade com o artigo 80, incisos V e IX da Lei Orgânica do Município, e ainda de conformidade com o artigo 1º e artigo 2º, incisos I e demais 
dispositivos elencados na Lei 2.338/2013 que dispõem sobre contratação de Pessoal em Caráter Temporário, e tendo em vista o resultado 
do Processo Seletivo nº 01/2019, resolve:

PRORROGAR:

O prazo de vigência do Contrato de Trabalho Temporário celebrado com a servidora MILENE PEREIRA ELTERMANN, Professora, ocupando 
função do Quadro de Pessoal de Provimento Efetivo - em Caráter Contratual - da Prefeitura Municipal de Presidente Getúlio/SC, em subs-
tituição ao servidor efetivo, Juliete Debarba Becker, que está afastada por Licença Maternidade, com prazo até 11 de dezembro de 2020.

Presidente Getúlio/SC em, 15 de junho de 2020.

NELSON VIRTUOSO
Prefeito Municipal

REGISTRADA N/DATA
PRESIDENTE GETÚLIO. 15 DE JUNHO DE 2020
ATO OFICIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 3.237/2018

PORTARIA Nº 581/2020
Publicação Nº 2526912

PORTARIA Nº 581/2020
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDOR EFETIVO

NELSON VIRTUOSO, Prefeito Municipal de Presidente Getúlio, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade 
com o Artigo 44 da Lei Complementar nº 2.424 do dia 10 de março de 2020, resolve,

CONCEDER:
A servidora DORALICE TEREZINHA DA COSTA, Agente de Serviços Gerais, Nível 16, Classe F, do Quadro de Pessoal de Provimento Efetivo 
da Prefeitura Municipal de Presidente Getúlio/SC, 18 dias de férias restantes, referente ao período aquisitivo de 02 de março de 2017 a 01 
de março de 2018, a partir do dia 12 de junho a 29 de junho de 2020.
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Presidente Getúlio/SC em, 15 de junho de 2020

NELSON VIRTUOSO
Prefeito Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA N/DATA
PRES. GETÚLIO. 15 DE JUNHO DE 2020
PUBLICADO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.237/2020

PORTARIA Nº 582/2020
Publicação Nº 2526913

PORTARIA Nº 582/2020
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDOR EFETIVO

NELSON VIRTUOSO, Prefeito Municipal de Presidente Getúlio, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade 
com o Artigo 44 da Lei Complementar nº 2.424 do dia 10 de março de 2020, resolve,

CONCEDER:
A servidora DORALICE TEREZINHA DA COSTA, Agente de Serviços Gerais, Nível 16, Classe F, do Quadro de Pessoal de Provimento Efetivo 
da Prefeitura Municipal de Presidente Getúlio/SC, 12 dias de férias restantes, referente ao período aquisitivo de 02 de março de 2018 a 01 
de março de 2019, a partir do dia 30 de junho a 11 de julho de 2020.

Presidente Getúlio/SC em, 15 de junho de 2020

NELSON VIRTUOSO
Prefeito Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA N/DATA
PRES. GETÚLIO. 15 DE JUNHO DE 2020
PUBLICADO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.237/2020

PORTARIA Nº 583/2020
Publicação Nº 2526922

PORTARIA Nº 583/2020

JULGAMENTO DE SINDICÂNCIA.

NELSON VIRTUOSO, Prefeito Municipal de Presidente Getúlio, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem 
a Lei Complementar Municipal nº 2.287, de 28 de fevereiro de 2008, resolve:

APROVAR PARECER

Aprovo o Parecer Jurídico de fls. 75/76 e adoto seus fundamentos para, considerando o que consta na Sindicância - protocolo geral de nº 
2618/2019:
Acolher o Relatório Final do membro responsável para conduzir a sindicância para determinar o arquivamento dos autos.

Restitua-se o processo ao Secretário de Administração e Finanças, para ciência desta decisão.

Prefeitura Municipal – SC., 15 de junho de 2020.

NELSON VIRTUOSO
Prefeito Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA N/DATA
PRESIDENTE GETÚLIO/SC. 15 DE JUNHO DE 2020.
ATO OFICIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 3.237/2018.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 28/2020 - FMS
Publicação Nº 2526948

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE GETÚLIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO PRESENCIAL P/ REGISTRO DE PREÇOS Nº. 16/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 28/2020

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AOS SINTOMÁTICOS RESPIRATÓRIOS. Entrega dos envelopes até o 
dia 30/06/2020 às 9h00min. Sessão de abertura às 9h15 min da mesma data, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Presidente 
Getúlio/SC. Informações: Departamento de Compras e Licitações, sito Praça Otto Muller, nº 10, nesta cidade e retirada do Edital no site: 
https://presidentegetulio.atende.net

Presidente Getúlio, 17 de junho de 2020
Nelson Virtuoso – Prefeito Municipal

https://presidentegetulio.atende.net
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Presidente Nereu

Prefeitura

LEI 1616/2020
Publicação Nº 2526790

LEI 1616/2020, DE 17 DE JUNHO DE 2020.

ALTERA DISPOSITVOS NA LEI MUNICIPAL 1434/2014, DE 24/06/2014 QUE AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A 
EFETUAR DESPESAS PARA CUMPRIMENTO DOS DEVERES E EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS INERENTES A ADESÃO AO PROGRAMA "MAIS 
MÉDICOS" E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS COMO ESPECIFICA.

ISAMAR DE MELO, Prefeito Municipal de Presidente Nereu, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas, faz 
saber que a todos os habitantes deste município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte,

LEI:

Art. 1º - O inciso I do art. 1. º da Lei 1430/2014, de 24/06/2014, que autoriza o Chefe do Poder Executivo a efetuar despesas para o cum-
primento dos deveres e exercício das competências do Município de Presidente Nereu inerentes a Adesão ao Programa "Mais Médicos", 
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º.…:

I - Concessão Mensal de Auxílio Moradia, no valor mínimo de 500,00 (quinhentos reais) até o valor máximo de R$ 2.500,00 (dois mil e 
quinhentos reais) ao (s) profissional (is) médico (s) participante (s) do Programa "Mais Médicos" que atuar (em) no Município, sendo que o 
(s) profissional (is) médicos (s) deverão comprovar que os recursos recebidos foram empreendidos exclusivamente para as finalidades de 
despesa com moradia de imóvel localizado no município de Presidente Nereu e ou em municípios do Alto Vale do Itajaí .

Art. 2º. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Presidente Nereu, 17 de junho de 2020.

ISAMAR DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL
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Princesa

Prefeitura

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24.2020, PL 65.2020, PR 30.2020 - EQUIPAMENTOS POÇOS
Publicação Nº 2526411

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 24/2020
No dia 17 do mês de Junho do ano de 2020, compareceram, de um lado a(o) MUNICIPIO DE PRINCESA - PREFEITURA , Estado de SANTA 
CATARINA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 01.612.836/0001-00, com sede administrativa localizada na RUA 
RIO GRANDE DO SUL, 545, bairro CENTRO, CEP nº. 89935-000, nesta cidade de Princesa/SC, representado pelo(a) Prefeito Municipal, o 
Sr(a). Edilson Miguel Volkweis, inscrito no CPF sob o nº. 066.378.379-89, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, e as empresas abaixo 
qualificadas, doravante denominadas DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o re-
sultado do julgamento da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 30/2020, Processo Licitatório nº. 65/2020, que selecionou a 
proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando o(a) REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura aquisição e mão de 
obra de instalação de equipamentos nos poços artesianos da Linha Marmeleiro e no Poço 02, no Município de Princesa/SC. Em conformidade 
com as especificações constantes no Edital.
Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:
Código Nome da Empresa Itens

9018 SC ENGENHARIA E POCOS ARTESIANOS LTDA - EPP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 , 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 , 33, 34, 35
As empresas DETENTORAS DA ATA dos itens, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acord o com o resultado da lici-
tação decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela Lei Federal nº. 10.520/02 , subsidiariamente pela Lei de Licitações 
nº. 8.666/93, bem como pelo Decreto Municipal nº: .................... (Registro de Preços) e, pelas condi ções do edital, termos da proposta, 
mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
Empresas CNPJ / CPF Nome do Representante CPF

SC ENGENHARIA E POCOS ARTESIANOS LTDA - EPP 20.219.883/0001-32 WYLLIAM SCHILKE 036.006.769-70
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema Registro de Preços para seleção da proposta mais vantajosa para 
a Administração Pública, objetivando:
REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura aquisição e mão de obra de instalação de equipamentos nos poços artesianos da Linha Mar-
meleiro e no Poço 02, no Município de Princesa/SC.
Tudo em conformidade com as especificações constant es no Edital, nas condições definidas na ato convocatório, seus anexos, propostas 
de preços e demais documentos e Atas do Processo e Licitação acima descritos, os quais integram este instrumento independente de trans-
crição, pelo prazo de validade do presente Registro de Preços.
1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a contratar 
a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem 
cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de MENOR PREÇO POR LOTE, inscrito na Ata do Processo e Licitação 
descritos acima e de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento, independente de trans-
crição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:
Fornecedor: 9018 - SC ENGENHARIA E POCOS ARTESI ANOS LTDA - EP P
Item Especificação Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço Total

1

Flange boca 
de poço de 6" 
x 1.1/2'' x 25 
mm

Un SC POÇOS 1,000 140,4300 140,43

2
Limpeza e 
desinfecção do 
poço

Un SC POÇOS 1,000 1.335,0000 1.335,00

3 Luva galvani-
zada de 3" Un TUPY 2,000 68,5900 137,18

4

Eletrodo 
sensor de 
nível inferior e 
superior

Un DIGIMED 1,000 195,0000 195,00

5
Cabo de 
alimentação de 
eletrodo pp

M CORFIO 180,000 4,7900 862,20
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6

Conjunto 
motor-bomba 
submersa para 
captação de 
água

Un VAMBRO 1,000 5.945,7500 5.945,75

subterrânea (poço tubular profundo) NOVO, com vazão média de 3,5 metros cúbicos por hora, altura manométrica total de 215 m.c.a. Rede 
energia elétrica que vai alimentar o sistema de bombeamento é de 440 Volts, potência do conjunto motor-bomba não poderá ser inferior a 
4,5Hp e superior a 7 Hp. Profundidade aproximada da instalação do conjunto motor-bomba: 176 metros. Equipamento com diâmetro de 4”. 
Rendimento do conjunto motor-bomba: igual ou superior a 60%.
Fornecedor: 9018 - SC ENGENHARIA E POCOS ARTESI ANOS LTDA - EP P
Item Especificação Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço Total

7 Quadro de comando com partida direta, monofásica (440Volts), Un SC POÇOS 1,000 2.103,3300 2.103,33 compatível com equipamento 
descrito no item 1. Deverá conter os seguintes componentes mínimos: horímetro, saída para a bóia,

voltímetro, temporizador eletrônico, relé falta de fase, protetor sobretensão, disjuntor, contatores, chave 3 posições, caixa metálica, borners, 
autotransformador, amperímetro, relé de nível e demais dispositivos elétricos para o perfeito funcionamento do motor (como por exemplo 
cabos e dispositivos para aterramento do quadro de comando). O dimensionamento do painel de comando deverá ser realizado conforme 
o projeto elétrico disponibilizado pelo

fabricante do equipamento descrito no item 1 e deverá ser apresentado juntamente com a entrega do item.

8
Cabo de alimentação (cobre) compatí-
vel com o conjunto motorbomba descri-
to no item 1.

M CORFIO 180,000 15,2700 2.748,60

9 Tubo galvanizado de 1.½'', barra de 6 
m de comprimento Un APOLO 29,000 255,4900 7.409,21

10 Luva galvanizada de 1.½'” Un TUPY 32,000 20,7300 663,36

11 Curva 90º, com rosca macho-macho, 
galvanizada de 1.½” Un TUPY 1,000 76,8900 76 , 89

12 Válvula de retenção, de bronze, 1.½” Un DOCOL 2,000 182,9000 365,80
13 Niple galvanizado de 1.½” Un TUPY 3,000 16,0400 48 , 12
14 Tê galvanizado 1.½” Un TUPY 1,000 39,6800 39 , 68
15 Registro de gaveta de 1.½” Un DOCOL 1,000 122,0000 122,00

16 Curva 90º, com rosca macho-fêmea 
galvanizada de 1.½” Un TUPY 1,000 76,2200 76 , 22

17 Adaptador de compressão em Polipropi-
leno, para tudos PEAD, 50 mm - 1.½” Un LINEAR 1,000 44,5000 44 , 50

18 Curva PVC, PBA, JE, PB, 90 graus, 
DN50/DE60mm, para rede de água Un PLASTILITI 1,000 40,9400 40 , 94

19
Mangueira corrugada de ¾ '', para 
cabeamento subterrâneo (NBR 15715) 
- cor preta

M LINEAR 4,000 2,8300 11 , 32

20

Conjunto motor-bomba submersa para 
captação de água subterrânea (poço 
tubular profundo) NOVO, com vazão 
média de 13,15 metros cúbicos por 
hora, altura manométrica total de 305 
m.c.a. Rede energia elétrica que vai 
alimentar o sistema de bombeamento 
é de 380 Volts (trifásica), potência do 
conjunto motor-bomba não poderá 
ser inferior a 25Hp e superior a 27 Hp. 
Profundidade aproximada da instalação 
do conjunto motor-bomba: 236 metros. 
Equipamento com diâmetro de 6”. 
Rendimento do conjunto motor-bomba: 
igual ou superior a 65%.

Un VAMBRO 1,000 12.400,0000 12.400,00

21

Cabo de alimentação (cobre) com-
patível com o conjunto motorbomba 
descrito no item 4. Esse item só será 
adjudicado caso ocorra o rompimento 
do cabo de alimentação no serviço de 
retirada do equipamento.

M CORFIO 246,000 33,8600 8.329,56

22 Flange boca de poço de 10" x 3”x 25 
mm Un SC POÇOS 1,000 286,6700 286,67
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23 Curva 90º, com rosca macho-macho, 
galvanizada de 3" Un TUPY 3,000 256,4000 769,20

24 Válvula de retenção, de bronze, 3" Un DOCOL 2,000 391,5500 783,10
25 Niple galvanizado de 3" Un TUPY 6,000 63,2600 379,56
26 Tê de redução galvanizado 3" x 1" Un TUPY 4,000 152,3500 609,40
27 Registro de gaveta de 1" Un DOCOL 1,000 40,2100 40 , 21
28 Niple galvanizado de 1" Un TUPY 1,000 9,5200 9 , 52
29 Bucha de redução 1" x 3/4" Un TUPY 3,000 11,9300 35 , 79

30

Teste de vazão de 24 horas (ensaio de 
bombeamento), a ser realizado com o 
equipamento NOVO que será instalado 
no poço tubular profundo. Com entrega 
de relatório de vazão/recuperação com-
pleto e ART - anotação de responsabi-
lidade técnica de execução do serviço, 
emitidos por profissional habilitado. 
Esse item só será adjudicado caso a 
municipalidade considere necessário 
posteriormente.

Un SC POÇOS 1,000 2.066,6700 2.066,67

31 Teste de vazão de 24 horas (ensaio de 
bombeamento), a ser Un SC POÇOS 1,000 1.900,0000 1.900,00

realizado com o equipamento instalado ATUALMENTE no poço tubular profundo. Com entrega de relatório de vazão/recuperação completo 
e ART - anotação de responsabilidade técnica de execução do serviço, emitidos por profissional habilitado.
Fornecedor: 9018 - SC ENGENHARIA E POCOS ARTESI ANOS 
LTDA - EP P

Item Especificação Unid Marca Quantidade Preço Uni-
tário Preço Total

32

Serviço de retirada de 
tubulação galvanizada 
de 3" do poço artesia-
no, luvas, tubulação 
de inspeção em pvc, 
conjunto motor-bomba 
e fiação (as tubulações 
além de estarem liga-
das através de luvas 
rosqueáveis, estão 
ligadas com solda do 
tipo bacalhau). Quan-
tidade de tubulação: 
39 barras de 6 metros. 
Profundidade da 
instalação: 236 metros. 
Com emissão de ART 
anotação de responsa-
bilidade técnica, com 
profissional habilitado 
para o serviço de 
execução.

Un SC POÇOS 1,000 3.500,0000 3.500,00
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33

Fornecimento e ins-
talação das seguintes 
peças: Item 4 (Con-
junto motor-bomba 
submersa novo); 
cabo de alimentação, 
tubulação edutora, 
luvas, tubulação de 
inspeção e instalação 
do cavalete composto 
pelos itens descritos 
de 6 a 14. Além disso, 
realizar a solda tipo 
bacalhau entre os 
tubos. Com emissão 
de ART anotação de 
responsabilidade téc-
nica de execução, com 
profissional habilitado 
para o serviço.

Un SC POÇOS 1,000 3.250,0000 3.250,00

34 Limpeza e desinfecção 
do poço Un SC POÇOS 1,000 500,0000 500,00

35
Retirada da tubulação 
e equipamento do 
poço; fornecimento e

Un SC POÇOS 1,000 1.900,0000 1.900,00

instalação dos itens descritos a cima: (1) Conjunto motor-bomba submersa para captação de água subterrânea...; (2) Hidrômetro...; (3) 
Quadro de comando...; (4) Cabo de alimentação...; (5) Tubo galvanizado...; (6) Luva galvanizada...; (7) Eletrodo sensor...; (8) Cabo de 
alimentação do eletrodo...; (9) Flange...; (10) Curva...; (11) Válvula de retenção...; (12) Niple...; (13) Tê...; (14) Registro de gaveta...; 
(15) Curva...; (16) Adaptador...; (17) Curva PVC...; (18) mangueira corrugada e instalação de tubo de medição de nível (o tubo de pvc será 
fornecido pela municipalidade).

2.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preço.
2.2.1. Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos devidamente comprovadas, estes poderão ser revistos, 
visando ao restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena “d” do inciso II do caput e 
do §5° do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
2.2.2. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a cláusula sexta, a comprovação deverá ser 
feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha de custos, 
lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da proposta e 
do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.
2.2.3. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e ou outros meios disponíveis 
para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo a ser pago 
pela administração.
2.2.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de força 
maior, devidamente justificado no processo.
2.2.5. No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar conve-
niente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou 
determinar a negociação.
2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada preferência ao fornecedor de primeiro 
menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.
2.3. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao órgão gerenciador da Ata promover as 
necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes:
a) convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preços originalmente registrados e sua 
adequação ao praticado no mercado;
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
c) convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.
2.4. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso inicial-
mente assumido poderá mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço registrado, 
comprovadas as situações elencadas na alínea “d” do inciso II do caput ou do §5° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, caso em que o órgão 
gerenciador poderá:
a) estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados:
b) permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade de 
manutenção do preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições:
b1) as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e horário, previamente, desig-
nados pelo órgão gerenciador;
b2) o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à 
época da licitação, sendo registrado o de menor valor.
2.4.1. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de Preços, com as justificativas cabíveis, 
observada a anuência das partes.
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2.4.2. Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior estes serão formalmente desonerados do compromisso 
de fornecimento em relação ao item ou lote pelo órgão gerenciador, com conseq-ente cancelamento dos seus preços registrados, sem 
aplicação das penalidades.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
3.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da ata, computadas neste 
prazo, as eventuais prorrogações.
3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos convo-
catórios e respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.
3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4°, da Lei n° 8.666/1993, quando a proposta continuar se mos-
trando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos deste Decreto.
CLÁUSULA QUARTA - DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS
4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto deste Edital;
4.2. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços deverão apresentar suas solicitações de aquisição ou contratação ao 
órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de despesa ou autorização 
de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666/1993, e procederá diretamente a 
solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.
4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.
4.4. Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações 
posteriores e demais normas cabíveis.
4.5. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o órgão gerenciador informado a respeito dos processos 
de aquisições por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação ao respectivo 
processo de registro.
4.6. 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, sendo que serão denominadas "Órgão não-participante ou carona".
CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES
5.1 . Compete ao Órgão Gestor :
5.1.1. A Administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação será do Núcleo de Compras e 
Licitação, denominado como órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, nos termos do inciso III do art. 3° do Decreto Municipal 
n° 095/2009;
5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais registrados, para fins de 
controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração.
5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços necessitarem da entrega dos ma-
teriais, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e os 
quantitativos a serem fornecidos.
5.1.3.. Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades estimadas, fi-
cando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao 
beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização;
5.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços “de oficio” através de apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do mu-
nicípio, observado o prazo legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem 
demandas para atendimento dos órgãos usuários.
5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força maior 
devidamente justificado no processo;
5.1.6 . Emitir a autorização de compra;
5.1.7. Dar preferência de contratação com o detentor do registro de preços ou conceder igualdade de condições, no caso de contrações por 
outros meios permitidos pela legislação;
5.2 . Compete aos órgãos ou entidades usuárias :
5.2.1. Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos materiais dentro das 
normas estabelecidas no edital;
5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive 
encaminhando ao órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada;
5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata.
5.3 . Compete ao Compromitente Detentor da Ata :
5.3.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante o 
período de duração do registro de Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade de 
fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário 
da Ata de Registro de Preços;
5.3.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por 
cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e 
facultativas nas demais situações;
5.3.3. Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação;
5.3.4. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;
5.3.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na cláusula segunda desta Ata;
5.3.6. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata a cláusula 
segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos produtos já entregues, caso do re-
conhecimento pela
Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado;
5.3.7. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão;
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5.3.8. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto de 
registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações.
5.3.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega 
do objeto de registro de preços.
5.3.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS
6.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores 
registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:
6.1.1 . Pela ADMINISTRAÇÃO, quando :
a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado;
b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado;
e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar com 
a administração pública, no termos da Lei Federal n° 10.520 , de 17 de fevereiro de 2002;
f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.
6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o contrato de acordo 
com a ata de registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior.
5.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada na imprensa oficial jun-
tando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro.
5.3. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.
5.4. A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá ser protocolada no protocolo geral da ADMINISTRA-
ÇÃO, facultada a esta a aplicação das sanções administrativas previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido, sendo assegurado ao 
fornecedor o contraditório e a ampla defesa.
5.5. Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir ordem de fornecimento àquela com classificação 
imediatamente subsequente.
CLÁUSULA SETIMA - DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
7.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto, pelos órgãos e entidades da Administração Municipal.
7.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizado pelo órgão ou entidade participante ao órgão 
gerenciador, dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, o 
carimbo e a assinatura do responsável.
7.3. O órgão gerenciador formalizará por intermédio de instrumental contratual ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, 
na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o número de 
referência da Ata de Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a 
ordem de classificação.
7.4. Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos solicitados, ou o quantitativo total requisitado ou parte dele, deverá 
comunicar o fato ao Departamento de Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar 
do recebimento da Ordem de Fornecimento.
7.5. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade 
do registro, mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.
7.5.1. O local de entrega dos materiais será estabelecido em cada Ordem de Fornecimento, podendo ser na sede da unidade requisitante, 
ou em local em que esta indicar.
7.5.2. O prazo de entrega será conforme solicitação do órgão ou entidade requisitante, não podendo ultrapassar 05 (cinco) dias úteis da 
data de recebimento da nota de empenho ou instrumento equivalente.
7.5.3. Se a Detentora da ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou parte dele, deverá comunicar o fato à administração, 
por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.
7.5.4. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, além das de-
terminações deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.
7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento da 
primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto para cada item da licitação, ou quando da primeira classificada 
tiver seu registro junto a Ata cancelado.
7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata.
7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com as 
especificações descritas na proposta de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, caso não esteja em conformidade com 
as referidas especificações.
7.8.1. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que não 
estejam adequados para o uso.
7.8.2. Os materiais deverão ser entregues embalados de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e descarga no 
local da entrega.
7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos materiais licitados contra defeitos de fabricação, pelo 
prazo mínimo de 06 (seis) meses a partir da data da entrega, conforme manual da fabricante, salvo o uso indevido, acidente e desgaste 
natural.
7.10. Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos materiais, bem como todos os impostos, taxas e demais despesas decorrente 
da presente Ata, correrão por conta exclusiva da contratada.
CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO
8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta bancária, em até 10 
(dez) dias úteis, contados do recebimento definitivo dos materiais, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada 
pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei n° 8.666/93 e alterações.
8.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com suas obrigações 
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para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS.
8.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que o fornecedor tome as medidas 
necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.
8.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções.
8.5. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.
8.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da 
fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.
8.7. A Administração efetuará retenção, na fonte dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos devidos à fornecedora classificada.
CLÁUSULA NONA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 
65 da Lei nº
8.666 , de 1993.
9.2. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão gerenciador, consi-
derando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou Entidades 
Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou docu-
mento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei n. 8.666/93 e alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
11.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade pela unidade requisitante, aplicar ao deten-
tor da ata, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas:
11.1.1. pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar 
a nota de empenho ou documento equivalente no prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e 
aceitos: a) multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato; b) cancelamento do preço registrado;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração no prazo de até cinco anos.
11.1.1.1 As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente.
11.1.2. por atraso injustificado no cumprimento de contrato de fornecimento:
a) multa de 0,5% (meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia; b) rescisão unilateral do 
contrato após o décimo dia de atraso.
11.1.3. por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço: a) advertência, por escrito, nas 
falta leves;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento ou serviço não 
executado pelo fornecedor;
c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração pública estadual por prazo não superior 
a 2 ( dois) anos.
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública municipal, enquanto perdurarem os motivos determi-
nantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
11.1.3.1. A penalidade prevista na alínea "b" do subitem 11.1.3. poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com as sanções 
previstas nas alíneas "a", "c" e "d", sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos 
artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.1.3.2. Ensejará ainda motivo de aplicação de penalidade de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de con-
tratar com a administração de até cinco anos e descredenciamento do Registro Cadastral da ADMINISTRAÇÃO, o licitante que apresentar 
documentação falsa, não mantiver a proposta e cometer fraude fiscal, sem prejuízo das demais cominações legais, nos termos da Lei n° 
10.520, de 2002.
11.1.3.3. O fornecedor que não recolher as multas previstas neste artigo, no prazo estabelecido, ensejará também a aplicação da pena de 
suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração, enquanto não adimplida a obrigação.
11.1.3.4. A aplicação das penalidades previstas nas alíneas "c" e "d" do subitem 11.1.3, será de competência exclusiva do prefeito municipal, 
facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no parágrafo seguinte, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressarci-
mento dos prejuízos causados e após decorrido o prazo de sanção mínima de dois anos.
11.2. Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis, 
contado da notificação.
11.3. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente anotadas no registro cadastral dos fornecedores mantido pela Administração.
11.4. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EFICÁCIA
12.1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na imprensa oficial do muni-
cípio.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São José do Cedro/SC para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento.
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas 
abaixo assinadas.
Princesa,17 de Junho de 2020.

Edilson Miguel Volkweis
Prefeito Municipal
Empresas Participantes:
SC ENGENHARIA E POCOS ARTESIANOS LTDA - EPP CNPJ: 20.219.883/0001-32 ________________________________________
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 004/2020
Publicação Nº 2526792

DECRETO LEGISLATIVO Nº 004/2020
DECRETA A REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA E DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CONSIDERANDO que o Poder Legislativo do Município de Princesa trata-se de pequena unidade administrativa, possuindo 2 cargos concur-
sados (10 horas semanais – Contadora e Controladora Interna) e 2 cargos de confiança (10 horas semanais – Assessor Jurídico e 40 horas 
semanais – Secretário Legislativo) verifica-se a exiguidade de pessoal e de trabalho.

CONSIDERANDO a declaração de Situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção 
Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV) e dos decretos que dispõem sobre as medidas de prevenção e combate ao contágio pelo co-
ronavírus (COVID-19) nos órgãos e nas entidades da Administração Pública, além das medidas de prevenção e enfrentamento à COVID-19, 
seja no âmbito estadual e municipal;

CONSIDERANDO, que a situação demanda, além do emprego de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à 
saúde pública, também a redução de gastos públicos desnecessários e a otimização da Administração Pública Direta em todas as frentes;

CONSIDERANDO, que a demanda de trabalho do Secretário Legislativo sofreu grande diminuição, principalmente em vista da situação de 
emergência, vez que passa grande parte do tempo ocioso, sem que munícipes se dirijam até a sede legislativa para solicitar informações e 
atendimento;

CONSIDERANDO, que a em conversa informal com atual Secretário Legislativo, este se disponibiliza a reduzir sua carga horária e seus ven-
cimentos proporcionalmente em vista da contensão de gastos públicos;

DECRETA

Art. 1º. Fica reduzida a carga horária do cargo de Secretário Legislativo para 20 horas semanais, percebendo nessa circunstância remune-
ração proporcional à redução da jornada.

Art. 2º. A jornada de trabalho reduzida poderá ser revertida em integral ou proporcionalmente, a qualquer tempo, de ofício, por decisão 
motivada da Administração Pública.

Art. 3º. Este decreto entrará em vigência na data de sua publicação com efeito retroativo para 15 de junho de 2020.

Gabinete da Presidência do Poder Legislativo de Princesa, Estado de Santa Catarina.

Princesa – SC, 15 de junho de 2020.

Silmar Carlos Selzler Franco,
Presidente da Câmara de Vereadores

PORTARIA LEGISLATIVA Nº 005/2020
Publicação Nº 2526768

PORTARIA Nº 005/2020

Silmar Carlos Selzler Franco, Presidente da Câmara de Vereadores de Princesa, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu 
cargo, especialmente aquelas contidas no artigo 19 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Princesa

CONSIDERANDO, que a demanda de trabalho, além do emprego de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos 
à saúde pública, também a redução de gastos públicos desnecessários e a otimização da Administração Pública Direta em todas as frentes;

CONSIDERANDO, que a demanda de trabalho do Secretário Legislativo sofreu grande diminuição, principalmente em vista da situação de 
emergência, vez que passa grande parte do tempo ocioso, sem que munícipes se dirijam até a sede legislativa para solicitar informações e 
atendimento;

RESOLVE

Art. 2º – O trabalho dos servidores da Câmara de Vereadores obedecerá aos seguintes horários:

Parágrafo primeiro – O horário de trabalho do Secretário Executivo da Câmara de Vereadores de Princesa será exercido das 07h30min até 
às 11h30min e das 13h00min até às 17h00min de segunda a sexta-feira e nos dias de sessão plenária ordinária até às 18h30min ou até o 
término da sessão.

Inciso Primeiro – Havendo redução da carga horária para 20 horas semanais, o horário de trabalho será exercido nas segundas-feiras 
das 07h30min até às 11h30min e das 13h00min até às 18h30min, bem como nas terças, quartas e quintas-feiras das 08h00min até às 
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11h00min, sendo que às sextas feiras não haverá expediente.

Parágrafo Segundo – O horário de trabalho da Contadoria e Controladoria Interna da Câmara de Vereadores de Princesa será exercido nas 
segundas-feiras, das 07h30min até às 12h00min e das 13h00min até às 18h30min.

Parágrafo Quarto – O horário de trabalho da Assessoria Jurídica da Câmara de Vereadores de Princesa será exercido nas segundas-feiras, 
das 13h00min até às 18h30min e nas terças-feiras das 7h30 até às 12h00min.

Art. 3º. Esta portaria entrará em vigência na data de sua publicação com efeito retroativo para 15 de junho de 2020

Gabinete da Presidência do Poder Legislativo de Princesa, Estado de Santa Catarina.

Princesa – SC, 15 de junho de 2020.

Silmar Carlos Selzler Franco,
Presidente da Câmara de Vereadores

PORTARIA Nº. 143, DE 17 DE JUNHO DE 2020
Publicação Nº 2526086

PORTARIA Nº. 143, DE 17 DE JUNHO DE 2020

REVOGA PORTARIA N° 112 DE 26 DE MAIO DE 2017 E 113 DE 26 DE MAIO DE 2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Princesa, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo, especialmente aquelas contidas nos incisos 
IX e X, do artigo 69 da Lei Orgânica do Município, considerando motivos de conveniência e oportunidade.

RESOLVE

Art. 1º. Revoga a Portaria N° 112 DE 26 DE MAIO DE 2017 E PORTARIA N° 113 DE 26 MAIO DE 2017, por motivos de conveniência e 
oportunidade.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Princesa (SC),
em 17 de junho de 2020.

_______________________________
EDILSON MIGUEL VOLKWEIS
Prefeito Municipal
Esta Portaria foi Registrada e Publicada na forma da Lei.
Publicação no DOM/SC – Ato nº 2526086
Data da Publicação: 18 de junho de 2020
Gilson Loga Lisboa

RESOLUÇÃO Nº 001/2020
Publicação Nº 2526751

RESOLUÇÃO Nº 001/2020
DISPÕE SOBRE O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES E DA JORNADA DE TRABALHO DOS SERVIDORES E DA 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Princesa, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que o cargo lhe confere, 
em conformidade com o Art. 26 da do Regimento Interno da Câmara de Vereadores e;

CONSIDERANDO os Princípios da Legalidade e da Moralidade;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer medidas que visem preservar os interesses funcionais sem afetar os Princípios que regem 
a Administração Pública;

CONSIDERANDO a necessidade de redução de custos das atividades legislativas da Câmara Municipal e atendendo os princípios da econo-
micidade e efetividade que regem a Administração Pública;

CONSIDERANDO que as Sessões Ordinárias, bem como a ordem do dia se realizam às segundas-feiras;

CONSIDERANDO a necessidade de adequar o horário de expediente executado no Poder Legislativo;
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RESOLVE

Art. 1º - O horário de atendimento ao público da Câmara de Vereadores de Princesa é das 07h30min até às 11h30min e das 13h00min até 
às 17h00min, de segunda a sexta-feira e nos dias de sessão plenária ordinária até às 18h30min ou até o término da sessão.

Parágrafo Primeiro: Havendo adoção de turno único de trabalho, o atendimento ao público da Câmara de Vereadores de Princesa passara 
a ser das 07h30min até às 13h30min, de segunda a sexta-feira e nos dias de sessão plenária ordinária até às 18h30min ou até o término 
da sessão.

Parágrafo Segundo: Havendo redução da carga horária do Secretário Legislativo para 20 horas semanais, o horário de atendimento ao 
público da Câmara de Vereadores de Princesa passará a ser: nas segundas-feiras das 07h30min até às 11h30min e das 13h00min até às 
18h30min, nas terças, quartas e quintas-feiras das 07h30min até às 11h00min, sendo que as sextas-feiras não haverá atendimento pre-
sencial.

Art. 2º – Os servidores da Câmara de Vereadores deverão formular requerimento expondo fundamentadamente os horários que pretendem 
cumprir sua carga horária semanal, o qual será submetido à apreciação do Presidente da Casa.

Art. 3º - O controle de frequência da jornada de trabalho dos servidores da Câmara de Vereadores será realizado por meio de “fixa ponto” 
ou meio eletrônico que deverá registrar, diariamente, a entrada e saída do servidor para a execução das funções que lhe são afetas.

Parágrafo único: Os registros da “ficha ponto” ou meio eletrônico serão o instrumento para a verificação da frequência do servidor ao tra-
balho e da jornada de trabalho realizada, sendo apurada do primeiro ao último dia de cada mês.

Art. 4º - Fica criado o “banco de horas” no qual serão registrados os horários excedentes desempenhados pelos servidores de modo que o 
cumprimento de jornada de trabalho superior à carga horária de cada cargo seja compensada com a correspondente redução do número 
de horas trabalhadas em caráter excedente.

Art. 5º - A compensação da jornada de trabalho excedente do servidor se dará mediante a utilização de “banco de horas” que será geren-
ciado pelo setor de Recursos Humanos sob a supervisão do Controle Interno e com acompanhamento da Secretaria Executiva.

Parágrafo primeiro – Para fins de aplicação dessa resolução, entende-se como horário excedente aquele prestado além do expediente re-
gular da Câmara de Vereadores e da jornada de trabalho dos servidores, desde que tenha sido prestado no interesse do serviço da Câmara 
de Vereadores.

Parágrafo segundo – O trabalho prestado em horário excedente ao horário normal do servidor, em dias úteis, será computado como “horas 
crédito” na mesma proporção do horário excedido, enquanto que o trabalho prestado em horário excedente ao horário normal do servidor 
em dias não úteis – sábado, domingo e feriado - será contabilizado como “horas crédito” no “banco de horas” com acréscimo de 100% 
(cem por cento).

Parágrafo terceiro – O responsável pelo controle do “banco de horas” deverá apurar o registro de ponto dos servidores mensalmente, cal-
culando o montante de horas excedentes a serem compensadas, sendo as mesmas acumuladas automaticamente no “banco de horas” já 
existentes.

Parágrafo quarto – Todos os servidores da Câmara de Vereadores deverão ter ciência, mensalmente, da existência de horas a serem com-
pensadas, bem como do “banco de horas” acumulados dos meses anteriores.

Art. 6º – Os servidores que prestarem serviços durante a realização de sessões plenárias da Câmara de Vereadores sejam sessões ordiná-
rias, extraordinária ou solenes, poderão compensar os horários laborados através de “banco de horas”.

Art. 7º - A realização de “banco de horas” e a compensação da carga horária excedente serão permitidas aos servidores efetivos e perma-
nentes do quadro de pessoal da Câmara de Vereadores, assim como aos detentores de cargo em comissão.

Art. 8º - A compensação do “banco de horas” se dará através da concessão de folgas correspondentes ao total de horas acumuladas ou 
através da redução da jornada de trabalho diária até a quitação das horas excedentes, sem prejuízo ao recebimento do benefício de auxí-
lio-alimentação previsto na Lei Municipal nº. 358 de 18 de maio de 2007.

Parágrafo único – A redução da jornada de trabalho não poderá implicar em prejuízo para o serviço da Câmara de Vereadores, ficando ve-
dada a designação de outro servidor para cobrir eventuais deficiências decorrentes do deferimento da redução.

Art. 9º - O horário excedente de trabalho realizado por servidor da Câmara de Vereadores em um ano deverá ser obrigatoriamente compen-
sado até o último dia do ano subsequente, sob pena de perda do direito de compensação e desconsideração do horário excedente realizado 
zerando-se seu “banco de horas”.

Art. 10º – O horário excedente de trabalho desempenhado pelos servidores da Câmara de Vereadores e constantes de seus “bancos de 
horas”, em nenhuma hipótese poderão ser convertidas em espécie, devendo ser compensadas antes da exoneração ou término do contrato.

Art. 11 – Ao Setor de Recursos Humanos e Controle Interno da Câmara de Vereadores de Princesa compete divulgar e cumprir as normas 
estabelecidas nesta resolução, devendo prestar todas as informações necessárias ao entendimento e cumprimento deste regulamento para 
os demais servidores do Poder Legislativo.



18/06/2020 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 3174

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 978

Art. 12 - A Câmara de Vereadores em razão do interesse público, observado o princípio da economicidade, poderá adotar turno único de 
trabalho ou escala de revezamento de 06 (seis) horas continuadas de modo que, a carga horária de cada cargo da Câmara de Vereadores 
seja reduzido proporcionalmente à jornada de trabalho estabelecida.

Art. 13 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Princesa, 15 de junho de 2020

SILMAR CARLOS SELZLER FRANCO,
Presidente da Câmara de Vereadores.
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Quilombo

Prefeitura

AVISO 50/2020
Publicação Nº 2526854

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Adm. Nº: 50/2020

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2020
Tipo: Menor Preço/Por item
Regime de Execução: Indireta

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, RETROES-
CAVADEIRA E TRATOR DE ESTEIRA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NECESSIDADE DO MUNICÍPIO E DENTRO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL 
DE QUILOMBO-SC.
Entrega dos Envelopes : 09:00 horas do dia 30/06/2020.
Abertura dos Envelopes : 09:10 horas do dia 30/06/2020.
A íntegra do Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no Centro Administrativo Municipal, sito à Rua Duque de Caxias nº 165, nos dias úteis, das 
segundas às sextas-feiras, das 07:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas, pelo Fone (049) 3346-3242 ou no site do município www.quilombo.sc.gov.br

Quilombo, 17 de junho de 2020.

SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 160/2020 - DE 17 DE JUNHO DE 2020.
Publicação Nº 2527426

DECRETO Nº 160/2020 - DE 17 DE JUNHO DE 2020.
EXONERA, A PEDIDO, O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SANDRO SERAFINI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o Inciso IV do Artigo 65 da Lei 
Orgânica Municipal e de conformidade com o disposto no Inciso I do Artigo 32 da Lei Complementar nº 32, Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais, de 05 de dezembro de 2001.

Considerando o Requerimento do Servidor Público Municipal Sr. Sandro Serafini protocolado sob o nº 7329/2020, datado de 29 de maio de 
2020, requerendo sua exoneração.

DECRETA:
Art.1º Fica exonerado do serviço Público Municipal, a pedido, a partir de 01 de junho de 2020, o Servidor Público Municipal Sandro Serafini, 
ocupante do cargo de Secretário Municipal de Transportes e Obras, nomeado através do Decreto nº 281/2019, de 05 de novembro de 2019.

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

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

Gabinete do Executivo Municipal, 17 de junho de 2020.

SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado
Em /06/2020
Lei Municipal 1087/1993

Eleni Segalla
Funcionária Designada

http://www.quilombo,sc.gov.br/
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PORTARIA Nº. 0427/2020 - DE 16 DE JUNHO DE 2020.
Publicação Nº 2527430

PORTARIA Nº. 0427/2020 - DE 16 DE JUNHO DE 2020.
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ALSEVEDO SCHMITT 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 conformidade 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, ao Servidor Público Municipal, Alsevedo Schmitt (1316), ocupante do cargo de 
Auxiliar de Serviços Gerais, conforme Atestado Médico, por 05 (cinco) dias, de 16 a 20 de junho de 2020.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Gabinete do Executivo Municipal, 16 de junho de 2020.

SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada
Em___/___/_____
Lei Municipal 1087/1993

Eleni Segalla
Funcionária Designada

PORTARIA Nº. 0428/2020 - DE 17 DE JUNHO DE 2020.
Publicação Nº 2527432

PORTARIA Nº. 0428/2020 - DE 17 DE JUNHO DE 2020.
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL CARLA REGINA CALZA 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 conformidade 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 Servidora Pública Municipal, Carla Regina Calza (20096), ocupante do cargo 
de Médica, por determinação médica e conforme atestado, no dia 16 de junho de 2020.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Gabinete do Executivo Municipal, 17 de junho de 2020.

SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada
Em___/___/_____
Lei Municipal 1087/1993

Eleni Segalla
Funcionária Designada
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PORTARIA Nº. 0429/2020 - DE 17 DE JUNHO DE 2020.
Publicação Nº 2527435

PORTARIA Nº. 0429/2020 - DE 17 DE JUNHO DE 2020.
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL MARIA ELENA LIMA PRIOR E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.

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 conformidade 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 Servidora Pública Municipal, Maria Elena Lima Prior (20349), ocupante do 
cargo de Conselheira Tutelar, por determinação médica e conforme atestado, no dia 16 de junho de 2020.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Gabinete do Executivo Municipal, 17 de junho de 2020.
SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada
Em___/___/_____
Lei Municipal 1087/1993

Eleni Segalla
Funcionária Designada

PORTARIA Nº. 0431/2020 - DE 17 DE JUNHO DE 2020.
Publicação Nº 2527439

PORTARIA Nº. 0431/2020 - DE 17 DE JUNHO DE 2020.
CONCEDE DISPENSA DO TRABALHO PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL SANDRA MARIA GRASSIOLLI 
RIGON 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 conformidade 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, Sandra Maria Grassiolli Rigon, (19991), ocupante do 
cargo de Técnica de Enfermagem, no dia 17 de junho de 2020, para realizar exame médico, conforme Requerimento sob Protocolo Nº 7394, 
de 16 de junho de 2020.

Art. 2º Em atendimento ao disposto no Art. 1º, a servidora deverá apresentar junto ao Setor de Recursos Humanos, até o dia 22 de junho 
de 2020, documento(s) comprobatório(s) (Atestado Médico/Declaração Médica ou da Instituição Médica), referente sua presença 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/entrega do(s) 
documento(s) comprobatório(s)Atestado Médico/Declaração 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, 17 de junho de 2020.
SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada
Em___/___/_____
Lei Municipal 1087/1993

Eleni Segalla
Funcionária Designada
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PORTARIA Nº. 0432/2020 - DE 17 DE JUNHO DE 2020.
Publicação Nº 2527441

PORTARIA Nº. 0432/2020 - DE 17 DE JUNHO DE 2020.
CONCEDE DISPENSA DO TRABALHO PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL LUCIANE TERESINHA DE 
MORAES 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 conformidade 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, Luciane Terezinha De Moraes (20092), ocupante do 
cargo de Assistente Social, no dia 18 de março de 2020, no período matutino, para realizar exame médico, conforme Requerimento sob 
Protocolo Nº 7396, de 16 de junho de 2020.

Art. 2º Em atendimento ao disposto no Art. 1º, a servidora deverá apresentar junto ao Setor de Recursos Humanos, até o dia 23 de março 
de 2020, documento(s) comprobatório(s) (Atestado Médico/Declaração Médica ou da Instituição Médica), referente sua presença 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/entrega do(s) 
documento(s) comprobatório(s)Atestado Médico/Declaração 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, 17 de junho de 2020.

SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada
Em___/___/_____
Lei Municipal 1087/1993

Eleni Segalla
Funcionária Designada

PORTARIA Nº. 0433/2020 - DE 17 DE JUNHO DE 2020.
Publicação Nº 2527442

PORTARIA Nº. 0433/2020 - DE 17 DE JUNHO DE 2020.
CONCEDE DISPENSA DO TRABALHO PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL CARLA REGINA CALZA 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 conformidade 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, Carla Regina Calza (20096), ocupante do cargo de Mé-
dico, no dia 16 de junho de 2020, para realizar consulta médica, conforme Requerimento sob Protocolo Nº 7397, de 16 de junho de 2020.

Art. 2º Em atendimento ao disposto no Art. 1º, a servidora deverá apresentar junto ao Setor de Recursos Humanos, até o dia 19 de junho 
de 2020, documento(s) comprobatório(s) (Atestado Médico/Declaração Médica ou da Instituição Médica), referente sua presença 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/entrega do(s) 
documento(s) comprobatório(s)Atestado Médico/Declaração 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, 17 de junho de 2020.
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SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada
Em___/___/_____
Lei Municipal 1087/1993

Eleni Segalla
Funcionária Designada

PORTARIA Nº. 0434/2020 - DE 17 DE JUNHO DE 2020.
Publicação Nº 2527444

PORTARIA Nº. 0434/2020 - DE 17 DE JUNHO DE 2020.
CONCEDE DISPENSA DO TRABALHO PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL JOSETE TERESINHA FER-
RARI 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 conformidade 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, Josete Teresinha Ferrari (19962), ocupante do cargo 
de Agente de Apoio Operacional, no dia 19 de junho de 2020, para realizar exame médico, conforme Requerimento sob Protocolo N° 7401, 
de 16 de junho de 2020.

Art. 2º Em atendimento ao disposto no Art. 1º, a servidora deverá apresentar junto ao Setor de Recursos Humanos, até o dia 24 de junho 
de 2020, documento(s) comprobatório(s) (Atestado Médico/Declaração Médica ou da Instituição Médica), referente sua presença 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/entrega do(s) 
documento(s) comprobatório(s)(Atestado Médico/Declaração 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, 17 de junho de 2020.

SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada
Em___/___/_____
Lei Municipal 1087/1993

Eleni Segalla
Funcionária Designada

PORTARIA Nº. 0435/2020 - DE 17 DE JUNHO DE 2020.
Publicação Nº 2527445

PORTARIA Nº. 0435/2020 - DE 17 DE JUNHO DE 2020.
CONCEDE DISPENSA DO TRABALHO PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ALVADIR DILETO 
GRIESER E DÁ 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, Alvadir 
Dileto Grieser (1087), ocupante do cargo de Vigia, nos dias 17 e 18 de junho de 2020, conforme Requerimento sob Protocolo N° 7404, de 
17 de junho de 2020.

Parágrafo Único. Em atendimento ao disposto no caput deste artigo o saldo do banco de horas do referido servidor será de 40h33min.
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Gabinete do Executivo Municipal, 17 de junho de 2020.

SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada
Em___/___/_____
Lei Municipal 1087/1993

Eleni Segalla
Funcionária Designada

PORTARIA Nº. 0436/2020 - DE 17 DE JUNHO DE 2020.
Publicação Nº 2527446

PORTARIA Nº. 0436/2020 - DE 17 DE JUNHO DE 2020.
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL SIDIANE COSTARELLI PAIVA 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 Artigo 65 
da Lei Orgânica do Município de Quilombo e de conformidade 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 Servidora Pública Municipal, Sidiane Costarelli Paiva (19903), ocupante do 
cargo de Psicóloga, por determinação médica e conforme atestado, por 15 (quinze) dias, de 15 à 29 de junho de 2020.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Gabinete do Executivo Municipal, 17 de junho de 2020.

SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada
Em___/___/_____
Lei Municipal 1087/1993

Eleni Segalla
Funcionária Designada

PORTARIA Nº.0430/2020 - DE 17 DE JUNHO DE 2020.
Publicação Nº 2527436

PORTARIA Nº.0430/2020 - DE 17 DE JUNHO DE 2020.
CONCEDE FÉRIAS À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL SANDRA MARIA GRASSIOLLI RIGON 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 Mu-
nicipais de 05 de dezembro de 2001 e conforme Requerimento sob protocolo nº 7388, de 15 de junho de 2020.
RESOLVE:

Art.1º CONCEDER FÉRIAS, à servidora pública municipal Sandra Rigon (19991), ocupante do cargo de Técnica de Enfermagem, entre os 
dias 22 à 30 de junho de 2020, em compensação aos dias que foram suprimidos devido a Portaria nº 016/2019 - de 11 de janeiro de 2019, 
restando a partir desta data, 11 (onze) dias de férias a serem gozados posteriormente.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da assinatura.

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

Gabinete do Executivo Municipal, 17 de junho de 2020.
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SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada
Em___/___/_____
Lei Municipal 1087/1993

Eleni Segalla
Funcionária Designada
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Rio do Campo

Prefeitura

269 PORTARIA Nº 269 CONCEDE FERIAS EM GOZO AO SERVIDOR FELIPE ROMANOWSKI
Publicação Nº 2526184

Portaria nº. 269, de 17 de junho de 2020.

“Concede Férias em gozo ao Servidor FELIPE ROMANOWSKI”.

RODRIGO PREIS, Prefeito do Município de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas 
pela Lei Orgânica Municipal, e de conformidade com o artigo 98 da Lei nº 960, de 09 de setembro de 1994,

RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER ao servidor FELIPE ROMANOWSKI, matrícula 33629, 30 (trinta) dias de férias em gozo, referente ao período aquisitivo 
de 17 de novembro de 2017 à 16 de novembro de 2018, tendo como período de gozo 17 de junho de 2020 a 16 de julho de 2020.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 17 de junho de 2020.

Gabinete do Prefeito Municipal de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina,
em 17 de junho de 2020.

Rodrigo Preis
Prefeito Municipal

Elite Zanghelini
Secretaria de Administração e Finanças

270 PORTARIA Nº 270 CONCEDE FÉRIAS EM GOZO AO SERVIDOR LEONARDO PEREIRA
Publicação Nº 2526185

Portaria nº. 270, de 17 de junho de 2020.

“Concede Férias em gozo ao Servidor LEONARDO PEREIRA”.

RODRIGO PREIS, Prefeito do Município de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas 
pela Lei Orgânica Municipal, e de conformidade com o artigo 98 da Lei nº 960, de 09 de setembro de 1994,

RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER ao servidor LEONARDO PEREIRA, matrícula 33368, 30 (trinta) dias de férias em gozo, referente ao período aquisitivo de 
03 de setembro de 2018 à 02 de setembro de 2019, tendo como período de gozo 19 de junho de 2020 a 18 de julho de 2020.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeito a partir de 19 de junho de 2020.

Gabinete do Prefeito Municipal de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina,
em 17 de junho de 2020.

Rodrigo Preis
Prefeito Municipal

Elite Zanghelini
Secretaria de Administração e Finanças

DECRETO Nº 4.172
Publicação Nº 2527328

DECRETO Nº 4.172 DE 17 DE JUNHO DE 2020.

“Dispõe sobre a cessão de veículo da Secretaria de Educação para a Secretaria de Saúde e dá outras providências.”

RODRIGO PREIS, Prefeito de Rio do Campo, usando de suas atribuições legais, com fulcro no inciso VII, artigo 65 da Lei Orgânica do Mu-
nicípio de Rio do Campo.

DECRETA:
Art. 1º. Fica cedido, durante o período de 18 de junho de 2020 a 30 de junho de 2020, o veículo escolar de Marca/Modelo: Marcopolo/Volare 

https://leismunicipais.com.br/a1/lei-organica-rio-do-campo-sc
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W8 ON, placa MDU-9573, da Secretaria de Educação para a Secretaria de Saúde.

Art. 2º. As despesas decorrentes deste decreto correrão por conta de dotações próprias da Secretaria de Saúde.

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, 17 de junho de 2020.

Rodrigo Preis
Prefeito Municipal

PROCESSO LICITATORIO NR 28 2020
Publicação Nº 2526540

PROCESSO LICITATORIO N° 28/2020
CREDENCIAMENTO Nº 02/2020

O Município de Rio do Campo através do Fundo Municipal de Saúde, torna público que está promovendo o Processo Licitatório nº 28/2020, 
tendo por objeto o credenciamento de Pessoas Físicas ou Jurídicas para prestação de serviços de consultas médicas especializadas na área 
de Psiquiatria, para atendimento aos usuários referenciados pela rede básica de saúde, de forma a complementar os serviços oferecidos 
pela Secretaria Municipal de Saúde de Rio do Campo. A entrega da documentação dos interessados acontecerá a partir do dia 18/06/2020 
até 30/06/2020, das 07h00min às 13h00min, junto ao Setor de Licitações, sito à Rua 29 de Dezembro, 70, Centro, Rio do Campo/SC, sendo 
que a sessão pública para avaliação da documentação acontecerá no dia 01/07/2020, às 08h30min. O inteiro teor deste Edital encontra-se 
disponível no endereço eletrônico: riodocampo.atende.net. Rio do Campo, 17 de junho de 2020. Jefferson Cardouzo – Secretário de Saúde.
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Rio do Oeste

Prefeitura

DECRETO_ 2560_REMANEJA_PMRO
Publicação Nº 2526451

DECRETO N° 2560 DE 17 DE JUNHO DE 2020

Remaneja dotações orçamentárias para o Poder Executivo.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DO OESTE, no uso de suas atribuições, e pelo que lhe confere o inciso III, § 3º inciso I, art. 5º da Lei 
nº 2280 de 18/12/2019.
DECRETA:
Art. 1º Ficam remanejadas as dotações a seguir relacionadas:

I – de 05.501.2015.3390.01370003, referência 67 para 05.501.2015.3390.01430001, referência 376 no valor de R$ 96.768,00 (noventa e 
seis mil, setecentos e sessenta e oito reais);

II – de 05.502.2012.3390.01370001, referência 83 para 05.502.2012.3390.01440001, referência 377 no valor de R$ 81.288,00 (oitenta e 
um mil, duzentos e oitenta e oito reais);

III – de 05.503.2013.3390.01370005, referência 105 para 05.503.2013.3390.01450001, referência 378 no valor de R$ 3.780,00 (três mil, 
setecentos e oitenta reais).

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação com efeitos a partir de 08/06/2020

Rio do Oeste – SC, 17 de junho de 2020

HUMBERTO PESSATTI
Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado e publicado no Diário Oficial do Município

DECRETO_2561_SUPLEMENTA_SUPERAVIT_PMRO
Publicação Nº 2526459

DECRETO N° 2561 DE 17 DE JUNHO DE 2020

Suplementa dotações orçamentárias para o Poder Executivo, utilizando superavit do exercício 2019.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DO OESTE, no uso de suas atribuições, e pelo que lhe confere o inciso II, cc § 2º, art. 5º da Lei nº 
2280 de 18/12/2019.
DECRETA:
Art. 1º Ficam suplementadas as dotações orçamentárias constantes no Anexo I do presente decreto no valor total de R$ 33.754,59 (trinta 
e três mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos).

Art. 2º Utilizar-se-á como fonte de recursos o superávit financeiro do exercício de 2019 no valor de R$ 33.754,59 (trinta e três mil, setecen-
tos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos).

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação com efeitos a partir de 17/06/2020

Rio do Oeste – SC, 17 de junho de 2020

HUMBERTO PESSATTI
Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado e publicado no Diário Oficial do Município
ANEXO I – SUPLEMENTAÇÃO
DECRETO Nº 2561/2020

Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 5

Unidade Orçamentária: DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL 501
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Função: EDUCAÇÃO 12

Sub-função: ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 306

Programa: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 506

Atividade Alimentação Escolar 2015

FONTE DOS RECURSOS

3430001 PNAE - Programa Nacional de Alimentação 33.754,59

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR

3000 DESPESAS CORRENTES 33.754,59

3300 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33.754,59

3390 APLICAÇÕES DIRETAS 33.754,59

3430001 PNAE - Programa Nacional de Alimentação (Ref. 
379) 33.754,59

TOTAL 33.754,59

ANEXO II
Superávit Financeiro de 2019
DECRETO Nº 2561/2020

VÍNCULO ESPECIFICAÇÃO Saldo 2019

3430001 PNAE - Programa Nacional de Alimentação 33.754,59

SOMA 33.754,59

LEI_2291_REGULACAO_DE_PESSOAL_CORONAVIRUS
Publicação Nº 2526169

LEI Nº 2.291, DE 16 DE JUNHO DE 2020.
Dispõe sobre medidas administrativas para regulação de pessoal, com vistas ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente 
do coronavírus.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DO OESTE, no uso de suas atribuições faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara 
de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo a adotar medidas administrativas para regulação de pessoal com vistas ao enfrentamento 
da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19).

Parágrafo único. As medidas administrativas autorizadas pela presente norma visam compatibilizar a necessidade de equilíbrio entre as 
contratações administrativas, compreendidas como política pública de proteção social e de garantia de renda, e o desafio de manutenção 
do equilíbrio financeiro e orçamentário do Município.

Art. 2º Entre as medidas referentes à gestão de pessoal, fica autorizado o Poder Executivo a determinar alterações na forma de cumprimen-
to de jornada de trabalho, mediante:

I - a instituição de modalidade de trabalho remoto (home office);

II - a redução e flexibilização de jornada de trabalho, sem redução de remuneração;

III - a fixação de escalas de trabalho diferenciadas;

IV - instituição de banco de horas (positivo ou negativo) para compensação em data futura;

V – redução da carga horária prevista nos termos de compromisso de estágio, com redução proporção no valor das bolsas.

§ 1º A fixação de regime de cumprimento de jornada de trabalho na modalidade de trabalho remoto (home office) não gerará horas extra-
ordinárias, tampouco poderá ser aplicada ao regime de banco de horas.

§ 2º As ações adotadas com base na presente legislação são efetuadas sempre a título precário e não geram qualquer direito adquirido ao 
servidor.

Art. 3º O Chefe do Poder Executivo editará os decretos necessários à regulamentação e operacionalização do disposto nesta Lei.
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Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e destina-se a regular os atos administrativos a praticados na vigência da situação 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19).

Art. 5º Ficam convalidados os atos administrativos praticados anteriormente a sua promulgação, desde que compatíveis com o que nela 
está disciplinado.

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

Rio do Oeste – SC, 16 de junho de 2020.

HUMBERTO PESSATTI
Prefeito de Rio do Oeste

FLÁVIO MALIKOSKI
Chefe de Gabinete

PORTARIA 8487
Publicação Nº 2526087

PORTARIA Nº 8487 DE 17 DE JUNHO DE 2020

“Concede Licença Para Repouso à Servidora Gestante”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DO OESTE, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e de 
acordo com o art. 146, § 1º do Regime Jurídico dos Servidores Públicos, instituído pela Lei Complementar nº 21/2006 e suas alterações,

RESOLVE

Art. 1º CONCEDER Licença Para Repouso a Gestante, à servidora GISLAINE BACK PISETTA, matrícula 66923-03, ocupante do cargo de 
Professora, na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, pelo prazo de 180 dias, de 04 de junho de 2020 até 30 de novembro de 2020.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Rio do Oeste, 17 de junho 0de 2020.

HUMBERTO PESSATTI
Prefeito Municipal

FLAVIO MALIKOSKI
Chefe de Gabinete

PROCESSO 041/2020 - SERVIÇOS DE GUINCHO
Publicação Nº 2525167

PREFEITURA DE RIO DO OESTE / SC – AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 041/2020, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 
001/2020. TIPO DE JULGAMENTO: “PROPOSTA DE MENOR TARIFA”, cujo objeto é a Concessão para exploração do serviço de recepção, 
transporte e guarda de veículos aprendidos e/ou removidos no Município de Rio do Oeste. Entrega dos envelopes: Até às 08:00 horas do dia 
20 de julho de 2020 no setor de protocolos da Prefeitura Municipal. Abertura dos Envelopes: a partir da entrega dos envelopes. A íntegra do 
Edital está no site: riodooeste.atende.net, no link “consulta de licitações”. Mais informações através do telefone (47) 3543 – 0261.
Rio do Oeste/SC, 17 de junho de 2020.

HUMBERTO PESSATTI
Prefeito
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Rio do Sul

Prefeitura

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 082/2020
Publicação Nº 2526615

 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL 

PRAÇA 25 DE JULHO - 1  | Rio do Sul - SC | Cep 89.160-900 
Fone: (47) 3531-1200 | CNPJ: 83.102.574/0001-06 

e-mail: imprensa@riodosul.sc.gov.br 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 82/2020 
Pregão Presencial Nº 48/2020 

 
Validade: 12 Meses 

 
Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte 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 propostas apresentadas no Pregão Presencial do SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS Nº. 48/2020, RESOLVE registrar os valores oferecidos para Registro de preço para eventual aquisição de 
cadeiras, a fim de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Rio do Sul/SC., 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 
JHONATAN BAGATOLI EPP, neste ato representado por JHONATAN BAGATOLI 
 

22.992.632/0001-11 
VICENTE DEPARTAMENTOS EIRELI ME, neste ato representado por RODRIGO ALVES DE 
CAMPOS 
 

27.286.283/0001-36 

IMPÉRIO DO PAPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA, neste ato representado por HELTON BILK 
 

20.081.724/0001-14 
BONI COM. DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA ESCRITORIOS EIRELI ME, neste ato 
representado por BENILDO BONI 
 

20.521.487/0001-65 

 
 CLÁUSULA I – DO OBJETO 
1. CONTRATAÇÃO: Registro de preço para eventual aquisição de cadeiras, a fim de atender as necessidades da Prefeitura 
Municipal de Rio do Sul/SC., em um prazo que se estende 0 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 quantitativos abaixo 
estimados: 
 
Fornecedor: 2789426 - JHONATAN BAGATOLI EPP 
 

Item Descrição Unidade Marca Qtde. 
Item 

Valor 
Unitário 

Valor Total 

1 Cadeira secretária com braços ajustáveis, base giratória e regulagem de 
altura e do encosto. Base: base de nylon confeccionada em estrela em 
aço com capa de polipropileno na cor preta; Encosto: confeccionado com 
espuma injetada em poliuretano, acabamento em PVC semirrígido, com 
tecido na cor azul royal - dimensões: altura do encosto entre 28 a 32 cm 
e largura do encosto entre 35 a 38 cm. 
Assento: confeccionado com espuma injetada em poliuretano, 
acabamento em PVC semirrígido, com tecido na cor azul royal - 
dimensões: profundidade do assento entre 35 a 40 cm e largura do 
assento entre 42 a 45 cm.  Regulagem de altura em relação ao piso, por 
meio de pistão à gás, com alavanca de comando que fica sob o assento. 
Regulagem do encosto, com alavanca de comando que também fica sob 
o assento. 

U EMPÓRIO 
FLEX 

20,00 R$229,90 R$4.598,00 

Total do Fornecedor: R$4.598,00 
Total Geral dos Itens: R$4.598,00 

1.1. CONSUMO MÉDIO: O valor estimado para a citada aquisição pelo período de até 12 meses é de R$4.598,00 (quatro mil e 
quinhentos e noventa e oito) 

Rio do Sul (SC), 27 de Maio de 2020 
 
 

JHONATAN BAGATOLI EPP 
JHONATAN BAGATOLI 

CONTRATADA 
 

  

___________________________________ 
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ 

CPF: 054.215.249-57 
Prefeito Municipal 
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PORTARIA N. 0629/DGP
Publicação Nº 2526406

PORTARIA N. 0629/DGP

ALEXANDRE MATOS PEREIRA, Secretário Municipal de Administração e Fazenda da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usan-
do da competência que lhe confere o Decreto n. 6.053, de 23 de fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto n. 6.070 de 06 de março de 2017;

RESOLVE:
Art.1º. Altera a lotação de LAILA CRISTINA DE AMORIM, ocupante do cargo de provimento efetivo de Monitor Escolar, na Portaria N. 0291/
DGP de 11/03/2020 publicada em 28/04/2020 para CEI NAVEGANTES, nos termos do artigo 18 da Lei Complementar 309 de 01/12/2015.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio do Sul, 09 de Junho de 2020.

ALEXANDRE MATOS PEREIRA
Secretário Municipal de Administração e Fazenda
Arop

PORTARIA N. 0631/DGP
Publicação Nº 2526601

PORTARIA Nº 0631/DGP

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ, Prefeito Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o artigo 37, 
inciso II, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art..1º Homologar o Estágio Probatório dos servidores municipais abaixo relacionados, por terem completado 03 (três) anos de efetivo 
exercício no cargo:

NOME MATRÍCULA CARGO PERÍODO
AMANDIA CAROLINA DOS SANTOS 
SUBTIL DE OLIVEIRA 220582-5 PROFESSOR 21/09/2017 a 21/03/2020

DIANDRA ROCHA ZUCATELLI 186767-3 PROFESSOR 10/04/2017 a 09/04/2020

MARIO DAUD DOS SANTOS OLIVA 31601006-1 AGENTE ADMINISTRATIVO 25/04/2017 a 24/04/2020
MAURILIA BARBINO 167061-2 AUXILIAR SERVICOS GERAIS I 01/11/2016 a 10/02/2020
NOELI STEINHEUSER 165484-15 PROFESSOR 17/01/2017 a 16/01/2020
SANDRA MARIA SESTREN 105937-4 PROFESSOR 25/04/2017 a 24/04/2020
SILENE FELIZARI 246026-1 PROFESSOR 04/04/2017 a 03/04/2020

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio do Sul, 10 de junho de 2020.

ALEXANDRE MATOS PEREIRA
Secretário Municipal de Administração e Fazenda
Fcb

PORTARIA N. 0638/DGP DE 17 DE JUNHO DE 2020.
Publicação Nº 2527418

PORTARIA N. 0638/DGP

ALEXANDRE MATOS PEREIRA, Secretário Municipal de Administração e Fazenda da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usan-
do da competência que lhe confere o Decreto n. 6.053, de 23 de fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto n. 6070 de 06 de março de 2017,

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a prorrogação pelo prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir de 27/02/2020 à Comissão de Sindicância Administrativa 
n. 035/2019, designada pela Portaria n. 1856/DGP de 20 de novembro de 2019 (publicada no DOM em 16/12/2019), para conclusão da 
Instrução da Sindicância Administrativa n. 035/2019.

Art. 2º. A prorrogação é concedida com base nas disposições contidas no artigo 200, § 5º, da Lei Complementar n. 309/2015, haja vista a 
solicitação efetivada pela respectiva Comissão através do Ofício n. 002/SA/035/2019, de 22 de maio de 2020, devido ao recesso de final de 
ano, períodos de suspensão em razão da pandemia do Covid- 19.
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Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio do Sul, 17 de junho de 2020.

ALEXANDRE MATOS PEREIRA
Secretário Municipal de Administração e Fazenda
Lso

PORTARIA N. 0639/DGP DE 17 DE JUNHO DE 2020.
Publicação Nº 2527415

PORTARIA N. 0639/DGP

ALEXANDRE MATOS PEREIRA, Secretário Municipal de Administração e Fazenda da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usan-
do da competência que lhe confere o Decreto n. 6.053, de 23 de fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto n. 6070 de 06 de março de 2017,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder a prorrogação pelo prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir de 27/02/2020 à Comissão de Sindicância Administrativa 
n. 036/2019, designada pela Portaria n. 1857/DGP de 20 de novembro de 2019 (publicada no DOM em 16/12/2019), para conclusão da 
Instrução da Sindicância Administrativa n. 036/2019.

Art. 2º. A prorrogação é concedida com base nas disposições contidas no artigo 200, § 5º, da Lei Complementar n. 309/2015, haja vista a 
solicitação efetivada pela respectiva Comissão através do Ofício n. 002/SA/036/2019, de 22 de maio de 2020, devido ao recesso de final de 
ano e períodos de suspensão em razão da pandemia do Covid- 19.

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

Rio do Sul, 17 de junho de 2020.

ALEXANDRE MATOS PEREIRA
Secretário Municipal de Administração e Fazenda
Lso

PORTARIA N. 0640/DGP DE 17 DE JUNHO DE 2020.
Publicação Nº 2527411

PORTARIA N. 0640/DGP

ALEXANDRE MATOS PEREIRA, Secretário Municipal de Administração e Fazenda da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usan-
do da competência que lhe confere o Decreto n. 6.053, de 23 de fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto n. 6070 de 06 de março de 2017,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder a prorrogação pelo prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir de 27/02/2020 à Comissão de Sindicância Administrativa 
n. 037/2019, designada pela Portaria n. 1858/DGP de 20 de novembro de 2019 (publicada no DOM em 16/12/2019), para conclusão da 
Instrução da Sindicância Administrativa n. 037/2019.

Art. 2º. A prorrogação é concedida com base nas disposições contidas no artigo 200, § 5º, da Lei Complementar n. 309/2015, haja vista a 
solicitação efetivada pela respectiva Comissão através do Ofício n. 002/SA/037/2019, de 22 de maio de 2020, devido ao recesso de final de 
ano e períodos de suspensão em razão da pandemia do Covid- 19.

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

Rio do Sul, 17 de junho de 2020.

ALEXANDRE MATOS PEREIRA
Secretário Municipal de Administração e Fazenda
Lso
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PORTARIA N. 0641/DGP DE 17 DE JUNHO DE 2020.
Publicação Nº 2527404

PORTARIA N. 0641/DGP

ALEXANDRE MATOS PEREIRA, Secretário Municipal de Administração e Fazenda da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usan-
do da competência que lhe confere o Decreto n. 6.053, de 23 de fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto n. 6070 de 06 de março de 2017,

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a prorrogação pelo prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir de 27/02/2020 à Comissão de Sindicância Administrativa 
n. 034/2019, designada pela Portaria n. 1855/DGP de 20 de novembro de 2019 (publicada no DOM em 16/12/2019), para conclusão da 
Instrução da Sindicância Administrativa n. 034/2019.

Art. 2º. A prorrogação é concedida com base nas disposições contidas no artigo 200, § 5º, da Lei Complementar n. 309/2015, haja vista a 
solicitação efetivada pela respectiva Comissão através do Ofício n. 004/SA/034/2019, de 22 de maio de 2020, devido ao recesso de final de 
ano e períodos de suspensão em razão da pandemia do Covid- 19.

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

Rio do Sul, 17 de junho de 2020.

ALEXANDRE MATOS PEREIRA
Secretário Municipal de Administração e Fazenda
Lso

PORTARIA N. 0642/DGP DE 17 DE JUNHO DE 2020.
Publicação Nº 2527399

PORTARIA N. 0642/DGP

ALEXANDRE MATOS PEREIRA, Secretário Municipal de Administração e Fazenda da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usan-
do da competência que lhe confere o Decreto n. 6.053, de 23 de fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto n. 6070 de 06 de março de 2017,

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a prorrogação pelo prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir de 27/02/2020 à Comissão de Sindicância Administrativa 
n. 033/2019, designada pela Portaria n. 1854/DGP de 20 de novembro de 2019 (publicada no DOM em 16/12/2019), para conclusão da 
Instrução da Sindicância Administrativa n. 033/2019.

Art. 2º. A prorrogação é concedida com base nas disposições contidas no artigo 200, § 5º, da Lei Complementar n. 309/2015, haja vista a 
solicitação efetivada pela respectiva Comissão através do Ofício n. 002/SA/033/2019, de 22 de maio de 2020, devido ao recesso de final de 
ano e períodos de suspensão em razão da pandemia do Covid- 19.

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

Rio do Sul, 17 de junho de 2020.

ALEXANDRE MATOS PEREIRA
Secretário Municipal de Administração e Fazenda
Lso

RESUMO DO ADITIVO Nº 007/2020/FMS
Publicação Nº 2526557

3º TERMO ADITIVO Nº 007/2020 – DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 030/2017, REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ÁREA 
DE 300M² COM AS CARACTERÍSTICAS NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE MENTAL, QUE 
CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO DO SUL E O SR. EDEMAR MARCON.

Aos nove (09) dias do mês de junho (06) do ano de dois mil e vinte (2020), nesta cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, presen-
tes de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO DO SUL, inscrito no CNPJ sob o nº 10.469.199/0001-55, com sede na Rua Tuiuti, 
n°154, Centro, neste ato representada pela Secretária Municipal de Saúde, Sra. Roberta Hochleiter, ora denominado LOCATÁRIO, e o Sr. 
Edemar Marcon, pessoa física, inscrito no CPF sob o nº 098.173.109-06, e portador do RG nº 519.136SSP/SC, residente na Rua Olinda nº 
57, Centro – CEP 89.160-071 – Rio do Sul/SC, ora denominado LOCADOR, resolvem nos termos facultados por lei, obedecida as condições 
firmadas pela Dispensa de Licitação nº 022/2017/FMS, e no Contrato original de Locação de Imóvel n° 030/2017/FMS, datado de doze (12) 
de junho (06) de dois mil e dezessete (2017), celebrar o presente TERMO ADITIVO, mediante as cláusulas e condições abaixo enumeradas, 
as quais, mutuamente, aceitam e outorgam:
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO

As retificações efetuadas no presente instrumento fundamentam-se no Inciso II, do Art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações poste-
riores. Justificada através da solicitação do Gabinete da Secretaria de Saúde, datada de 04 de junho de 2020.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO

Fica prorrogado o término do prazo contratual assumido constante da Cláusula Segunda do contrato original celebrado entre o LOCADOR 
e o LOCATÁRIO, tendo um acréscimo de 12 (doze) meses, a contar de 15 de junho de 2020 e se encerrando em 14 de junho de 2021, 
conforme Memorando nº 725/2020/GAB/SEC.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE

Fica reajustado o valor contratual assumido do contrato original celebrado entre o LOCADOR e o LOCATÁRIO, conforme demonstrativo 
anexo, passando ao valor mensal de R$ 4.184,78 (quatro mil cento e oitenta e quatro reais e setenta e oito centavos);

O reajustamento ora definido está em plena consonância com o parágrafo primeiro, da Cláusula Nona do contrato original, que prevê a 
correção pelo IGP-M, que variou positivamente na ordem de 6,510260% entre junho de 2019 e maio de 2020.

CLÁUSULA QUARTA – DA REGULARIDADE FISCAL

A Contratada no ato da assinatura do presente termo, deverá apresentar prova de regularidade fiscal da Fazenda Municipal, Estadual, Fe-
deral e INSS.

CLÁUSULA QUINTA – DAS RATIFICAÇÕES

Ratificam-se as demais cláusulas e condições de Contrato original e seus termos aditivos, não colidentes com o presente Termo.

E, por se acharem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para surtir um só efeito, 
na presença das testemunhas abaixo nomeadas e assinadas.

ROBERTA HOCHLEITER
Secretária Municipal de Saúde
Locadora

EDEMAR MARCON
Locatário

Testemunhas:

Nome: Nome:
CPF CPF

RESUMO DO ADITIVO Nº 044/2020
Publicação Nº 2526396

3º TERMO ADITIVO Nº 044/2020 – DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL Nº 002/2020, REFE-
RENTE À EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS EM PAVER 
E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA ESTRADA SÃO BENTO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL E A EMPRESA 
KURTZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Aos dez (10) dias do mês de junho (06) do ano de dois mil e vinte (2020), nesta cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, presentes 
de um lado o MUNICÍPIO DE RIO DO SUL, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.574/0001-06, com sede na Praça 25 de Julho, 01, neste ato 
representada pelo Prefeito Municipal, Sr. José Eduardo Rothbarth Thomé, ora denominado CONTRATANTE, e a empresa KURTZ EMPRE-
ENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, estabelecida na Avenida Evaldo Prim, n° 645, Distrito Industrial, no município de Ituporanga Estado 
de Santa Catarina, CEP 88.400-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.624.323/0001-06, ora denominada CONTRATADA, representada pelo 
Representante Legal, Sr. Heinz Kurtz, resolvem nos termos facultados por lei, obedecida as condições firmadas pelo Edital de Concorrência 
Pública nº 187/2019, e no Contrato original de Prestação de Serviço com Fornecimento de Materiais n° 002/2020, datado de 06 de janeiro 
de 2020, celebrar o presente TERMO ADITIVO, mediante as cláusulas e condições abaixo enumeradas, as quais, mutuamente, aceitam e 
outorgam:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO

As retificações efetuadas no presente instrumento fundamentam-se do §1º, Inciso IV, do Artigo 57, da Lei nº 8.666/93 e alterações poste-
riores. Justificada através da solicitação da fiscalização de serviços públicos, datada de 05 de junho de 2020.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ACRÉSCIMO
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Fica acrescido ao valor contratual assumido constante da Cláusula Segunda do contrato original celebrado entre o CONTRATANTE e a 
CONTRATADA, tendo um acréscimo de R$ 1.148,40 (um mil, cento e quarenta e oito reais e quarenta centavos), conforme memorando nº 
059/2020 da Secretaria de Infraestrutura, recebido em 09 de junho de 2020.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA REGULARIDADE FISCAL

A Contratada no ato da assinatura do presente termo, deverá apresentar prova de regularidade fiscal da Fazenda Municipal, Estadual, Fe-
deral, INSS e FGTS.

CLÁUSULA QUARTA – DAS RATIFICAÇÕES

Ratificam-se as demais cláusulas e condições de Contrato original e seus termos aditivos, não colidentes com o presente Termo.

E, por se acharem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para surtir um só efeito, 
na presença das testemunhas abaixo nomeadas e assinadas.

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

KURTZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Sr. Heinz Kurtz
CONTRATADA
Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF

RESUMO DO CONTRATO Nº 081/2020
Publicação Nº 2526508

RESUMO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE BENS Nº 081/2020

Pregão Eletrônico n° 057/2020

Contratante: Município de Rio do Sul/SC

Contratada: Daiana Vogel Zimmermann Eireli

Objeto: Aquisição de Espargidor de Asfalto, a fim de atender as necessidades da Secretaria de Obras e Agricultura de Rio do Sul/SC.

Quantidade: 01 (um)

Valor Unitário: R$ 81.999,00 (oitenta e um mil novecentos e noventa e nove reais)

Valor Total: R$ 81.999,00 (oitenta e um mil novecentos e noventa e nove reais)

Vigência: 31 de dezembro de 2020.

Recurso: 86.07.1079.4490.5240 e demais dotações decorrentes do orçamento vigente.

Prazo de Entrega: até 60 (sessenta) dias após o pedido.

Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 26 da Lei de Licitações nº 8.666/93 e suas alterações posteriores

Rio do Sul/SC, 27 de maio de 2020.

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Prefeito Municipal
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Rio dos Cedros

Prefeitura

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 44/2020 MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO TIPO DE LICITAÇÃO: POR ITEM 
FORMA DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO - INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES

Publicação Nº 2526924

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 44/2020
MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO
Tipo de Licitação: Por Item
Forma de Julgamento: Menor Preço

O MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 83.102.806/0001-18, estabelecido 
na RUA NEREU RAMOS, 205, CENTRO Rio dos Cedros/SC EM RAZÃO DO RECURSO INTERPOSTO pela licitante MP Comércio de Alimentos 
EIRELI ME (CNPJ Nº 30.510.775/0001-78) nos autos do processo licitatório mencionado em epígrafe, INTIMA os licitantes vencedores do 
item 05,11,12 e 13 para que, querendo, no prazo legal de 03 dias corridos, conforme edital de licitação, apresentem CONTRARRAZÕES AO 
RECURSO. Informa que a não apresentação de contrarrazões poderá acarretar à penalidade de revelia, com presunção de veracidade dos 
atos alegados, caso aplicável a situação. As contrarrazões ao recurso deverão ser encaminhadas via e-mail conforme descrito no edital. 
Endereços e demais determinações conforme constam do Edital de Licitação.

Rio dos Cedros, 17 de junho de 2019.

Mikael Felipe Spiess
Pregoeiro
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Rio Negrinho

Prefeitura

DECRETO N° 13988 - DE 04 DE JUNHO DE 2020.
Publicação Nº 2527092

PRORROGA O MANDATO DOS MEMBROS DO
CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA
O Prefeito Municipal de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições privativas que lhe são conferidas pelo inciso XVII do art. 
96 da Lei Orgânica Municipal e nos termos do art. 3o da Lei no 068 de 27 de novembro de 1984, modificada pelas Leis nº 1571 de 08 de agosto 
de 2003 e nº 2171, de 23 de março de 2010 e considerando a deliberação do Conselho Municipal de Cultura, realizada na reunião de 03 de junho 
de 2020;
DECRETA
Art. 1º - Fica prorrogado por 90 (noventa) dias o mandato dos membros do Conselho Municipal de Cultura, designados conforme o Edital nº 
03/2018 de 08 de março de 2018.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, sendo seus efeitos a partir de 04 de junho de 2020.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
Rio Negrinho, 04 de junho de 2020.
JULIO CÉSAR RONCONI
Prefeito Municipal

EDITAL DE CONCURSO ESCULTURAS N° 061/2020
Publicação Nº 2524869

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2020 – CONCURSO

O Município de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei nº 8.666/93, COMUNICA que se acha aberto até as 09:00 horas do dia 
21 de Julho de 2020, Processo Licitatório na modalidade de Concurso para SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DE DUAS 
ESCULTURAS PARA A PRAÇA JARDIM DO CENTRO CÍVICO DE RIO NEGRINHO/SC, COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE N° 
869956/2018 CELEBRADO ENTRE A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO TURISMO, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔ-
MICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO. As propostas e documentação habilitadora deverão ser protocoladas no Setor de Protocolos 
da Prefeitura Municipal, sito à Av. Richard Schweitzer de Albuquerque, 200, Centro Cívico, até o horário acima, para julgamento nas datas definidas 
no edital. O Edital completo está disponível no link http://rionegrinho.atende.net . Maiores informações poderão ser obtidas no Departamento de 
Suprimentos da Prefeitura Municipal de Rio Negrinho, durante o horário de expediente ou através do fone 47-3646-3648/3646-3636.
Rio Negrinho, 08 de Junho de 2020.
JULIO CESAR RONCONI
Prefeito Municipal

Samae - rio neGrinho

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2020
Publicação Nº 2526671

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 8/2020
LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE AREIA FINA, AREIA GROSSA, BRITA GRADUADA, PÓ DE PEDRA, PEDRA DETONADA E CIMENTO PORTLAND 
CP-II, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DO SAMAE, CONFORME ANEXO I.
O SAMAE DE RIO NEGRINHO, Estado de Santa Catarina, torna público para conhecimento dos interessados que será realizado PREGÃO PRESEN-
CIAL, do tipo "MENOR PREÇO POR ITEM (LANCE)", a ser processado e julgado pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria 
nº 1.873 de 18/12/2019, conforme condições estabelecidas no presente Edital e seus Anexos. O procedimento licitatório obedecerá à Lei nº 
10.520/2002, ao Decreto nº 3.555/2000, a Lei Complementar nº 123/2006 e o Decreto Municipal nº 8733/2005 e, subsidiariamente, aos dispositi-
vos da Lei Federal nº 8.666/1993, com as alterações posteriores e legislação complementar vigente e pertinente à matéria, bem como à legislação 
correlata, e demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos.
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: Os envelopes deverão ser protocolados e entregues no setor de protocolo do SAMAE de Rio Negrinho, localizado 
a Rua Travessa Theodoro Junctun, nº 124, Centro, até às 08:55 horas do dia 30/06/2020.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: As propostas serão abertas e analisadas pelo pregoeiro e sua equipe de apoio às 09:00 horas do dia 30/06/2020.
INICIO DA DISPUTA DAS PROPOSTAS CLASSIFICADAS: o credenciamento dos representantes e em seguida o inicio da disputa dos preços se 
darão a partir das 09:00 horas do dia 30/06/2020, na sala de reuniões do SAMAE de Rio Negrinho.
LICITANTES NÃO CREDENCIADOS: Caso a proponente não tenha interesse em dar lances ou se fazer presente na sessão, poderá participar da 
licitação protocolando os envelopes no prazo supracitado, ficando apenas excluído da fase de lances e do direito da manifestação de recurso.
O Edital em inteiro teor está publicado no site samaerne.com.br/publicacoes/licitacoes.
Rio Negrinho-SC, 17 de junho de 2020.
GILSON JOSÉ RECKZIEGEL
Diretor Geral

http://www.rionegrinho.sc.gov.br/
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Romelândia

Prefeitura

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 10 / 2020
Publicação Nº 2526630

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 10 / 2020
Processo Licitatório Nº. 1087/2020
Modalidade: Pregão – Registro de Preço Nº. 18/2020

O Município de Romelândia – SC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n° 82.821.182/0001-26 com sede na Rua 
12 de Outubro, 242, na cidade de Romelândia – SC, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. VALDIR BUGS, brasileiro, residente e 
domiciliado no município de Romelândia, inscrito no CPF sob o n° 304.788.399-87 e portador da Cédula de Identidade n° 899.689 SSP/SC, 
resolve, em face das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS nº 18/2020, REGISTRAR OS PREÇOS com 
as empresas constantes na Cláusula Primeira desta Ata

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
I – A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços dos preços unitários a serem fornecidos sobre a REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUI-
SIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO DE ROMELÂN-
DIA SC, conforme vencedores a seguir:
Lote Descrição Valor Total do Lote
1 VENCEDOR: N. G. PNEUS LTDA - ME 63.900,00 -

Item Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total

1
RECAPAGEM DE PNEU 17.5-25 CON-
VENCIONAL, L2, 12 LONAS (RETRO-
ESCAVADEIRA).

SV 1.813,5500 18.135,50

2

RECAPAGEM DE PNEU 17.5-25 TIPO 
A, CONVENCIONAL, 16 LONAS, L3, 
INDICE DE CARGA 7300 KG, SULCO 
COM NO

SV 1.813,5500 36.271,00

3 VULCANIZAÇÃO DE PNEU 17.5 R 25 SV 474,6750 9.493,50

Lote Descrição Valor Total do Lote
2 VENCEDOR: A.R PNEUS LTDA. 43.700,000 -

Item Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total

1

RECAPAGEM DE PNEU 19.5L-24 TIPO 
A, CONVENCIONAL, 12 LONAS, INDI-
CE DE CARGA 3200 KG, (RETROES-
CAVADEIR

SV 1.810,0900 18.100,90

2

RECAPAGEM DE PNEU 19.5R24 R4 
20 LONAS, RADIAL COM PROTEÇÃO 
DE AÇO NA BANDA DE RODAGEM, 
ESCULTURA EM

SV 1.653,3000 16.533,00

3 VULCANIZAÇÃO DE PNEU 19.5 R 24 SV 453,3050 9.066,10

Lote Descrição Valor Total do Lote
3 VENCEDOR: RM PNEUS E RECAPAGENS LTDA ME 35.790,0000 -

Item Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total

1

RECAPAGEM DE PNEU 1000-20 TIPO 
A, CONVENCIONAL, COM 16 LONAS, 
ÍNDICE DE CARGA 146 KG, ÍNDICE 
DE VELO

UN 543,6500 27.182,50

2 VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1000 R 20 SV 172,1500 8.607,50

Lote Descrição Valor Total do Lote
4 VENCEDOR: RECAPADORA MARRECAS LTDA - EPP 66.750,00 -

Item Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total

1 RECAPAGEM DE PNEU 1400-24, COM 
28 LONAS, E3, CONVENCIONAL. SV 1.443,0000 28.860,00
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2

RECAPAGEM DE PNEU 1400-24, TIPO 
A, CONVENCIONAL, 16 LONAS DESE-
NHO V, 24,9MM DE SULCO, (RETRO 
E MOTON

SV 1.443,0000 28.860,00

3 VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1400 R 24 SV 451,5000 9.030,00

Lote Descrição Valor Total do Lote
5 VENCEDOR: A.R PNEUS LTDA. 21.620,00 -

Item Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total

1

RECAPAGEM DE PNEU 12.5/80-18 
TIPO A, CONVENCIONAL, 10 LONAS, 
26MM DE SULCO, (RETROESCAVA-
DEIRA).

SV 822,7600 16.455,20

2 VULCANIZAÇÃO DE PNEU 12.5/80 R 
18 SV 258,2400 5.164,80

Lote Descrição Valor Total do Lote
6 VENCEDOR: RECAPADORA MARRECAS LTDA - EPP 13.000,00 -

Item Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total

1
RECAPAGEM DE PNEU 18.4-30, 
TIPO A, CONVENCIONAL, 10 LONAS 
(TRATOR).

SV 1.748,0000 10.488,00

2 VULCANIZAÇÃO DE PNEU 18.4 R 30 SV 418,6667 2.512,00

Lote Descrição Valor Total do Lote
7 VENCEDOR: A.R PNEUS LTDA. 14.900,00 -

Item Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total

1
RECAPAGEM DE PNEU 14.9-24 , 
TIPO A, CONVENCIONAL, 08 LONAS 
(TRATOR).

SV 1.194,4100 11.944,10

2 VULCANIZAÇÃO DE PNEU 12.4 R 24 SV 295,5900 2.955,90

Lote Descrição Valor Total do Lote
8 VENCEDOR: N. G. PNEUS LTDA - ME 9.470,00 -

Item Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total

1
RECAPAGEM DE PNEU 12.4-24 TIPO 
A, CONVENCIONAL, 10 LONAS, INDI-
CE DE CARGA 1450 KG, (TRATOR).

SV 947,0000 9.470,00

Lote Descrição Valor Total do Lote
9 VENCEDOR: A.R PNEUS LTDA. 10.700,00 -

Item Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total

1
RECAPAGEM DE PNEU 18.4-34 TIPO 
A, CONVENCIONAL, 12 LONAS (TRA-
TOR).

UN 1.783,3333 10.700,00

Lote Descrição Valor Total do Lote
10 VENCEDOR: JUNGBLUTH & JUNGBLUTH 28.600,00 -

Item Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total

1
RECAPAGEM DE PNEU 215/75R17.5 
TIPO A, RADIAL, 12 LONAS, LISO 
PARA PAVIMENTO. (MICRO ONIBUS).

SV 362,0200 21.721,20

2 VULCANIZAÇÃO DE PNEU 215/75 R 
17,5 SV 114,6467 6.878,80

Lote Descrição Valor Total do Lote
11 VENCEDOR: RM PNEUS E RECAPAGENS LTDA ME 45.250,00 -

Item Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total
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1

RECAPAGEM DE PNEU 275/80R22.5, 
TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, 
ÍNDICE DE CARGA 149KG, ÍNDICE DE 
VELOCI

SV 578,5000 34.710,00

2 VULCANIZAÇÃO DE PNEU 275/80 R 
22,5 SV 175,6667 10.540,00

Lote Descrição Valor Total do Lote
12 VENCEDOR: JUNGBLUTH & JUNGBLUTH 46.140,00 -

Item Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total

1

RECAPAGEM DE PNEU 295/80R22.5, 
TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, 
ÍNDICE DE CARGA 152KG, ÍNDICE DE 
VELOCI

UN 585,7600 35.145,60

2 VULCANIZAÇÃO DE PNEU 295/80 R 
22,5 SV 183,2400 10.994,40

Lote Descrição Valor Total do Lote
13 VENCEDOR: N. G. PNEUS LTDA - ME 20.100,00 -

Item Descrição Unidade Valor Unitário Valor Total

1 RECAPAGEM DE PNEU 23.1-26 TIPO 
A, CONVENCIONAL, 12 LONAS, SV 2.853,0000 17.118,00

2 VULCANIZAÇÃO DE PNEU 23.1 R 26 SV 497,0000 2.982,00

CLÁUSULA SEGUNDA DA VALIDADE DA ATA
1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses consecutivos contados da data de assinatura.
2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, a Contratante não será obrigada a firmar as contratações que dela poderão 
advir, facultando-lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao(s) beneficiário(s) do registro 
preferência de execução do objeto em igualdade de condições.
3. Os preços, durante a vigência da Ata, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses devidamente comprovadas, de ocorrência de 
situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 8666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.
4. A Ata poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas no art. 65 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA DOS PREÇOS
1. Em cada contratação decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital referente 
à mesma.
2. Em cada contratação, o(s) preço(s) unitário(s) a ser (em) pago(s) para cada item será (ão) o(s) adjudicados para empresa detentora da 
presente Ata ao final do pregão, o(s) qual (is) também a integram.
3. A mera majoração de preços pelo fornecedor da detentora da Ata não constitui motivo para que esta pleiteie junto a Contratante pedido 
de revisão de preço ou reequilíbrio econômico.

CLÁUSULA QUARTA- DO PRAZO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS
1. Após a assinatura desta Ata, a detentora obriga-se a manter sua proposta pelo prazo e validade de 12 (doze) meses.

CLÁUSULA QUINTA- DO LOCAL, PRAZO DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATA
1. A DETENTORA deverá executar o objeto solicitado na sede de sua empresa, devendo retirar os pneus no Município de Romelândia SC, 
executar os serviços e devolver ao Município de Romelândia SC sem custos de frete.
2. A execução do objeto será efetuada de forma parcelada e unitária.
3. A execução do objeto deverá ser prestada na sede da empresa contratada, correndo por conta da DETENTORA todas as despesas que 
direta ou indiretamente incidirem na realização sobre o objeto.
4. O Gerenciamento e a Fiscalização desta Ata de Registro de Preços ficarão a cargo do Secretário Municipal solicitante da aquisição.

CLÁUSULA SEXTA DO PAGAMENTO
1. Após o recebimento do objeto, acompanhado da respectiva nota fiscal, conferida e assinada pelo fiscal de contrato, o pagamento será 
efetuado em até 20 dias.
2. Caso o objeto não corresponda ao que foi licitado, o pagamento só será liberado após a sua substituição, sem prejuízo das penalidades 
legais e do edital.
3. Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta em virtude de 
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento dos preços ou correção monetária.
4. Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, através de crédito em conta corrente bancária, exclusivamente em nome da empresa 
fornecedora.

CLÁUSULA SÉTIMA DAS PENALIDADES
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 objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 
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fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Publica, pelo prazo de até cinco anos. Ou 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 e das demais cominações legais.
2. Em caso de inexecução do objeto, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento ou não veracidade das 
informações prestadas, a Licitante vencedora estará sujeita às seguintes penalidades:
I - advertência;
II - multas:
a) de 1% (um por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor global do contrato, limitada a 10% do mesmo valor, entendendo-se 
como atraso a não execução do objeto no prazo compreendido descrito nesse Edital e conforme ata e solicitação de execução do objeto 
estabelecido pelo Setor e Secretaria solicitante.
b) de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer cláusula ou condição do contrato, não especificada 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 efetivar-se nos 02 (dois) dias úteis que se seguirem à data da comunicação formal do defeito;
d) de 10% (dez por cento) sobre o valor licitado, no caso de recusa injustificada da licitante adjudicatária em firmar assinar a ata, no prazo 
e condições estabelecidas, bem como no caso de o objeto não ser executado a partir da data aprazada.
3. 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 5 (cinco) dias úteis contados da respectiva intimação.
4. No caso de suspensão do direito de licitar, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste 
Edital e na Ata e das demais cominações legais.
5. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 5 (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 cobrado administrativamente e/ou judicialmente.
6. As sanções previstas nos subitens 16.1, 16.2, I e II poderão ser aplicadas simultaneamente.

CLÁUSULA OITAVA DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
1. inexecução total ou parcial do objeto licitado enseja a sua rescisão, se houver uma das ocorrências prescritas nos artigos 77 a 80 da Lei 
n. 8.666/93.
2 - Constituem motivo para rescisão da Ata/Contrato:
a) Não cumprimento das condições do Edital e da Ata, especificações e prazos;
b) O cumprimento irregular de condições do Edital e Ata, especificações e prazos;
c) A lentidão do seu cumprimento, levando a Contratante a comprovar a impossibilidade de executar o objeto nos prazos estipulados;
d) O atraso injustificado da na execução do objeto sem justa causa e prévia comunicação à Contratante;
e) A paralisação da execução do objeto, sem justa causa e prévia comunicação à Contratante;
f) O descumprimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as 
de seus superiores;
g) O cometimento reiterado de falta na sua execução, anotadas na forma do parágrafo primeiro do artigo 67 da Lei n. 8.666, de 21 de 
junho de 1993;
h) A decretação da falência ou instauração da insolvência civil;
i) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
j) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, desde que prejudique a execução do Contrato;
k) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificada e determinadas pela máxima autoridade Administrativa 
a que está subordinado à ata/ordem de compra e exaradas no processo Administrativo a que se refere;
l) A suspensão de sua execução por ordem escrita da Contratante, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamida-
de pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independen-
temente do pagamento obrigatório e outras previstas. Assegurado ao licitante registrado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão 
do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
m) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Contratante decorrentes da execução do objeto ou parcelas destes, 
já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra assegurado ao contratado 
o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
n) A não liberação, por parte da Contratante, de área ou local para a execução do objeto, nos prazos estipulados;
o) a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada impeditiva da execução do contrato;
p) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial da 
posição contratual, bem como a fusão, cisão ou incorporação, desde que prejudique a execução do contrato ou implique violação, ainda que 
indireta, das normas que disciplinam as licitações.
3 - Quanto à sua forma a rescisão poderá ser:
a) Por ato unilateral e escrito da Contratante, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei n. 8.666, de 21 de junho 
de 1993;
b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência para a Contratante;
c) Judicial, nos termos da legislação.

CLÁUSULA NONA DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DO FORO
1. Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial nº 18 / 2020 e a proposta da empresa DETENTORA.
2. Fica eleito o Foro da Comarca de Anchieta /SC para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente ata. 3. Os casos 
omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 10.520/2002 e Lei 8.666/93, Lei Municipal nº 2.312, e demais normas aplicáveis.

Romelândia – SC, 17/06/2020.
VALDIR BUGS
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CPF: 304.788.399-87

VALDINEI GREGOL FABRÍCIO P. SIMON
CPF: 045.179.079-02 CPF: 104.212.699-25
TESTEMUNHA TESTEMUNHA

Continuação Ata de Registro de Preços

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 10 / 2020
Processo Licitatório Nº. 1087/2020
Modalidade: Pregão – Registro de Preço Nº. 18/2020

Fico ciente do Registro dos Preços pelo prazo de 12 meses a contar desta assinatura..

Romelândia – SC, 17/06/2020
CARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA
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Salto Veloso

Prefeitura

ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 003/2020
Publicação Nº 2526333

ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO nº. 003/2020

Aditivo nº. 001/2020
Processo Administrativo nº. 049/2020

MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 82.827.353/0001-24, com sede na 
Travessa das Flores, 58, Centro, no município de Salto Veloso/SC, CEP 89595-000, neste ato representada pela Prefeita Municipal, Ana 
Rosa Zanela, brasileira, divorciada, inscrita no CPF sob o nº. 423.309.639-04, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e AS-
SOCIAÇÃO CORAL DE SALTO VELOSO, inscrita no CNPJ sob o nº. 08.578.203-0001-71, com sede na Rua Padre Rombaldi, 185, Centro, no 
município de Salto Veloso/SC, CEP 89.595-000, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo seu Presidente, Nilson 
Vicente Trento, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº. 386.088.639-87, residente e domiciliado no município de Salto Veloso/SC, resolvem 
firmar o presente Aditivo ao Termo de Colaboração nº. 003/2020, nos seguintes termos:

Cláusula Aditiva 1 – Na Cláusula Terceira (Das Obrigações da Contratante) do Termo de Colaboração nº. 003/2020 será acrescentado os 
itens I-A e I-B, nos seguintes termos:
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
São compromissos do Município:
I. [...]
I-A. Em razão da Pandemia decorrente do Novo Coronavírus (COVID-19), a situação de calamidade pública decretada pelo Governo Fede-
ral, Estado de Santa Catarina e o Município de Salto Veloso, e ainda, por conta queda de arrecadação da municipalidade e considerando o 
prosseguimento das atividades de forma online e não presencial por parte da CONTRATADA, o que modifica a forma da proposta trazida no 
Plano de Trabalho em razão das medidas preventivas para o controle da Pandemia, decidem as partes em comum acordo, que a partir do 
mês de maio/2020, a parcela mensal será reduzida em 40% (quarenta por cento), devendo ser repassada a quantia R$ 930,00 (novecentos 
e trinta reais), reduzindo-se o montante global.

I-B. O valor descrito no item I.A será pago enquanto perdurar a pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19) e não for possível que as ati-
vidades sejam realizadas presencialmente.
[...]

Cláusula Aditiva 2 – Na Cláusula Quarta (Dos Recursos Financeiros) do Termo de Colaboração nº. 003/2020 será acrescentado o item 4.1-A, 
nos seguintes termos:
CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS
4.1 [...]
4.1-A A partir do mês de maio/2020 a parcela mensal será reduzida em 40% (quarenta por cento), devendo ser repassada a quantia R$ 
930,00 (novecentos e trinta reais).
[...]

Cláusula Aditiva 3 – As demais cláusulas e itens constantes no Termo de Colaboração nº. 003/2020 permanecem inalterados.
E, por estarem assim de comum acordo, assinam as partes o presente instrumento, em duas vias de igual teor e forma, na presença de 
duas testemunhas, para que produzam os devidos efeitos legais.
Salto Veloso/SC, 25 de maio de 2020.

MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO
Ana Rosa Zanela – Prefeita

ASSOCIAÇÃO CORAL DE SALTO VELOSO
Nilson Vicente Trento – Presidente

TESTEMUNHAS:

___________________________________ __________________________________
SARA CRISTINA PAGANINI   ZURIEL MARCO AZZOLINI BUSSI
CPF nº. 056.461.509-90    CPF: 056.263.039-28
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DECRETO MUNICIPAL Nº 55/2020
Publicação Nº 2526337

 DECRETO 055/2020. – DE 09.06.2020
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR CONTA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ANA ROSA ZANELA, PREFEITA DE SALTO VELOSO , ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Orgânica do Município e de conformidade com a Lei Municipal 1.684/2019 de 29.11.2019;

DECRETA:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito suplementar no valor de R$ 130.411,16 (Cento e Trinta Mil, Quatro-
centos e Onze Reais e Dezeseis Centavos), conforme descriminação abaixo:

Órgão: 02 – CHEFIA DO EXECUTIVO
Projeto/Atividade: 2004 – MAN. DAS ATIVIDADES ADM E FINANCEIRAS
Modalidade de Aplicação: 3390 – APLICAÇÕES DIRETAS
Valor: R$ 1.283,28
Fonte: 1152.000000
RED: 184

Órgão: 02 – CHEFIA DO EXECUTIVO
Projeto/Atividade: 2004 – MAN. DAS ATIVIDADES ADM E FINANCEIRAS
Modalidade de Aplicação: 3390 – APLICAÇÕES DIRETAS
Valor: R$ 2.083,32
Fonte: 1153.000000
RED: 185

Órgão: 02 – CHEFIA DO EXECUTIVO
Projeto/Atividade: 2004 – MAN. DAS ATIVIDADES ADM E FINANCEIRAS
Modalidade de Aplicação: 3190 – APLICAÇÕES DIRETAS
Valor: R$ 127.044,56
Fonte: 1152.000000
RED: 186

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

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

Gabinete da Prefeita, em 09 de Junho de 2020.
ANA ROSA ZANELA
Prefeita Municipal

DECRETO MUNICIPAL Nº 56/2020
Publicação Nº 2526339

 DECRETO 056/2020. – DE 09.06.2020
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR CONTA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ANA ROSA ZANELA, PREFEITA DE SALTO VELOSO , ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Orgânica do Município e de conformidade com a Lei Municipal 1.684/2019 de 29.11.2019;

DECRETA:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito suplementar no valor de R$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais), conforme 
descriminação abaixo:

Órgão: 03 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Projeto/Atividade: 2040 – MAN. DAS ATIVIDADES DA SAUDE
Modalidade de Aplicação: 3190 – APLICAÇÕES DIRETAS
Valor: R$ 15.000,00
Fonte: 1153.000000
RED: 41

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

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

Gabinete da Prefeita, em 09 de Junho de 2020.
ANA ROSA ZANELA
Prefeita Municipal
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Santa Cecilia

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA PREGÃO PRESENCIAL 036/2020
Publicação Nº 2526979

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO 034/2020
A Prefeita Municipal de Santa Cecília, Alessandra Aparecida Garcia, torna público aos interessados, que a Licitação Pública realizada no dia 
17/06/2020, às 14h30min, na modalidade Pregão Presencial nº 036/2020, cujo objeto era aquisição de Um (01) VEÍCULO AUTOMOTOR 
TIPO CAMINHÃO EQUIPADO COM PRANCHA METÁLICA PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS PESADAS, para a Secretaria Municipal de Trans-
portes, Obras e Serviços Urbanos, conforme quantitativo e especificações constantes no edital e em seus anexos, foi considerada DESERTA, 
em face de ausência total de interessados.
Santa Cecília, 17 de junho de 2020.
Alessandra Aparecida Garcia
Prefeita Municipal

DECRETO Nº 1.379, DE 10 DE JUNHO DE 2020
Publicação Nº 2526675

Estado de Santa Catarina
Prefeitura do Município de Santa Cecília

DECRETO Nº 1.379, DE 10 DE JUNHO DE 2020

“DISPÕE SOBRE A REVOGAÇÃO DE DISPOSITIVO DO DECRETO Nº 1.354/2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

A Prefeita Municipal de Santa Cecília, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Artigo 104, Inciso VIII, 
da Lei Orgânica do Município,

Considerando o teor da Notificação Recomendatória Nº 1.1/2020.37 encaminhada pelo Ministério Público de Contas do Estado de Santa 
Catarina, a qual foi acatada pelo Município,

DECRETA:
Art. 1º. Fica revogado o Parágrafo Único do Artigo 2º do Decreto Nº 1.354, de 19 de Março de 2020, o qual passará a vigorar com a seguinte 
redação:

Art. 2º. ...

Parágrafo Único – Para o disposto no Inciso III, a prorrogação se dará por meio de apostilamento, devendo ser precedido de parecer jurídico 
prévio e devidamente publicada no Diário Oficial dos Municípios, devendo ainda constar do processo a manifestação de concordância do 
contratado ou convenente, que poderá ser feita através de meio eletrônico.

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

Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente o Parágrafo Único do Artigo 2º do Decreto Nº 1.354, de 19 de Março 
de 2020, o qual fica totalmente revogado.

Santa Cecília, 10 de Junho de 2020.

ALESSANDRA APARECIDA GARCIA
PREFEITA MUNICIPAL

Este decreto foi publicado na data de 10 de Junho de 2020.

ELIANI TERESINHA DUFFECK
Secretária de Administração
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DECRETO Nº 1.380, DE 10 DE JUNHO DE 2020
Publicação Nº 2526682

Estado de Santa Catarina
Prefeitura do Município de Santa Cecília

DECRETO Nº 1.380, DE 10 DE JUNHO DE 2020

“DISPÕE SOBRE A REVOGAÇÃO DE DISPOSITIVO DO DECRETO Nº 1.361/2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

A Prefeita Municipal de Santa Cecília, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Artigo 104, Inciso VIII, 
da Lei Orgânica do Município,

Considerando o teor da Notificação Recomendatória Nº 1.1/2020.11 encaminhada pelo Ministério Público de Contas do Estado de Santa 
Catarina, a qual foi acatada pelo Município,

DECRETA:
Art. 1º. Fica revogado o Inciso I do Artigo 3º do Decreto Nº 1.361, de 08 de Abril de 2020.

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

Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente o Inciso I do Artigo 3º do Decreto Nº 1.361, de 08 de Abril de 2020, 
o qual fica totalmente revogado.

Santa Cecília, 10 de Junho de 2020.

ALESSANDRA APARECIDA GARCIA
PREFEITA MUNICIPAL

Este decreto foi publicado na data de 10 de Junho de 2020.

ELIANI TERESINHA DUFFECK
Secretária de Administração

EXTRATO CHAMADA PÚBLICA 01/2020
Publicação Nº 2526946

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA
EXTRATO DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2020
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020

A Prefeita Municipal de Santa Cecília, Alessandra Aparecida Garcia, torna público aos interessados que realizará Chamada Pública n°01/2020, 
para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural para atender o programa municipal de alimen-
tação escolar da rede municipal de ensino de Santa Cecília, em conformidade com o programa nacional de alimentação escolar, conforme 
relação, quantitativos e especificações constantes no edital e em seus anexos, com entrega do envelope contendo oprojeto de vendas e 
documentos de habilitação até o dia 09/07/2020 às 14h00min. Melhores informações e cópia do presente edital na integra, poderão ser ob-
tidas junto ao departamento de licitações da Prefeitura Municipal de Santa Cecília das 09h00min às 11h00min e das 13h00min ás 17h00min, 
ou pelo Telefone (49) 3244-2032. E-mail: licitacoes@santacecilia.sc.gov.br. site: www.santacecilia.sc.gov.br

Santa Cecília, 17 de Junho de 2020.
Alessandra Aparecida Garcia
Prefeita Municipal

EXTRATO PREGÃO PRESENCIAL 037/2020
Publicação Nº 2526941

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA
EXTRATO DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2020– 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 o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para manutenção 
da padaria, conforme relação, quantitativos e especificações constantes no edital e em seus anexos. Melhores informações e cópia do pre-
sente edital na integra, poderão ser obtidas junto ao departamento de licitações da Prefeitura Municipal de Santa Cecília das 09h00min às 

mailto:licitacoes@santacecilia.sc.gov.br
http://www.santacecilia.sc.gov.br
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11h00min e das 13h00min às 17h00min, 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 14h00min do dia 01/07/2020.

O início da sessão pública de processamento do pregão será ás 14h00min do dia 01/07/2020

Santa Cecília, 17 de Junho de 2020.
Alessandra Aparecida Garcia
Prefeita Municipal

LEI MUNICIPAL Nº 2086, DE 10 DE JUNHO DE 2020
Publicação Nº 2526658

LEI MUNICIPAL Nº 2.086, DE 10 DE JUNHO DE 2020
“AUTORIZA A PREFEITA MUNICIPAL A PROMOVER A ABERTURA DE UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DA PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

A Prefeita Municipal de Santa Cecília, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 104, Inciso III, da 
Lei Orgânica do Município, faz saber à todos os habitantes do Município que a Câmara de Vereadores aprovou e ela sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica acrescentado no orçamento da Prefeitura Municipal de Santa Cecília a abertura de Crédito Adicional no valor de R$ 174.000,00 
( Cento e Setenta e quatro mil reais) para o exercício de 2020 com os recursos e detalhamentos especificados abaixo:
Órgão 12.01–Fundo Municipal de Habitação
Proj/Ativ 1051 –Aquisição de Terrenos para Loteamento Popular
Funcional -16.482.36.1051
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000.00 ........................................................... R$ 174.000,00
Art. 2º. Para suporte do crédito que se trata o Artigo 1º deste projeto de lei, será utilizado a Anulação de dotação dos valores e recursos 
abaixo relacionados:
Órgão 12.01–Fundo Municipal de Habitação
Proj/Ativ 1015 –Construção de Casas Populares
Funcional -16.482.36.1015
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000.00 ......................................................... R$ 174.000,00

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Santa Cecília, 10 de Junho de 2020
ALESSANDRA APARECIDA GARCIA
PREFEITA MUNICIPAL
Esta Lei foi publicada na data de 10 de Junho de 2020.

ELIANI TERESINHA DUFFECK
Secretária de Administração

QUINTO TERMO ADITIVO À ATA CONTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2020
Publicação Nº 2526933

QUINTO TERMO ADITIVO À ATA CONTRATO
DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2020

Pelo presente instrumento de Termo Aditivo, que entre si celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE SANTA CECÍLIA, pessoa jurídica de direito 
público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 85.997.237/0001-41, com sede na Rua João Goetten Sobrinho, nº 555, Centro, na cidade de Santa 
Cecília-SC, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. ALESSANDRA APARECIDA GARCIA, brasileira, fonoaudióloga, portadora 
da Carteira de Identidade nº 2.667.655 inscrita no CPF sob o nº 848.094.859-00, residente e domiciliada na Rua Alceu Allage, 140, Bairro 
Adolfo Correia da Silva, na cidade de Santa Cecília-SC, de ora em diante neste instrumento contratual simplesmente denominado CONTRA-
TANTE, e de outro lado a empresa POSTO SCARIOT LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.306.799/0001-
49, com sede na Rodovia BR-116, KM-145, s/n, localidade Estaca Zero, na cidade de Santa Cecília-SC, neste ato representada por seu sócio, 
Sr. PAULO CESAR SCARIOT, brasileiro, portador da cédula de identidade nº 582.397 e inscrito no CPF/MF sob o nº 357.615.479-53, resi-
dente e domiciliado na Avenida Nereu Ramos, nº 429, Centro, na cidade de Santa Cecília-SC, de ora em diante simplesmente denominada 
CONTRATADA, celebram entre si o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2020, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

RESOLVEM firmar o presente TERMO ADITIVO, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO ADITIVO – O presente Termo Aditivo tem por objeto a redução do valor correspondente ao item 1, 
em razão do aumento do valor do item no mercado, conforme notas fiscais comprobatórias e demais justificativas apresentadas pela 

mailto:licitacoes@santacecilia.sc.gov.br
http://www.santacecilia.sc.gov.br
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CONTRATADA, as quais fazem parte integrante do presente, passando a terem novos valores de fornecimento, conforme tabela abaixo:

Item Marca Preço Anterior/LT Preço Reajustado/LT
1- Arla 32 para veículo a diesel SCR 
(redução catalitica seletiva) Agricopel 1,34 1,49

CLÁUSULA TERCEIRA DO TERMO ADITIVO – Ficam retificadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas na Ata 
Contrato de Registro de Preços nº 002/2020, não alteradas pelo presente Termo Aditivo, bem, como todos os demais termos constantes no 
Processo Licitatório nº 070/2019, Pregão Presencial nº 070/2019.

CLÁUSULA QUARTA DO TERMO ADITIVO – O presente Termo Aditivo entrará em vigor na data da sua assinatura.

E, por assim estarem as partes justas, entendidas, contratadas e de pleno acordo com as Cláusulas e condições estabelecidas neste ins-
trumento de Termo Aditivo, assinam o mesmo em 02 (duas) vias de igual conteúdo, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que dele 
possa gerar os jurídicos e legais efeitos.

Santa Cecília-SC, 15 de junho de 2020.
ALESSANDRA APARECIDA GARCIA  PAULO CESAR SCARIOT
Pelo Contratante    Pela Contratada

TESTEMUNHAS:

TERCEIRO TERMO ADITIVO À ATA CONTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2020
Publicação Nº 2527069

TERCEIRO TERMO ADITIVO À ATA CONTRATO
DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2020

Pelo presente instrumento de Termo Aditivo, que entre si celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE SANTA CECÍLIA, pessoa jurídica de direito 
público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 85.997.237/0001-41, com sede na Rua João Goetten Sobrinho, nº 555, Centro, na cidade de Santa 
Cecília-SC, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. ALESSANDRA APARECIDA GARCIA, brasileira, fonoaudióloga, portadora 
da Carteira de Identidade nº 2.667.655 inscrita no CPF sob o nº 848.094.859-00, residente e domiciliada na Rua Alceu Allage, 140, Bairro 
Adolfo Correia da Silva, na cidade de Santa Cecília-SC, de ora em diante neste instrumento contratual simplesmente denominado CONTRA-
TANTE, e de outro lado a empresa CESCA & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 80.979.107/0003-
24, com sede na Rodovia BR-116, KM-129, s/n, interior da cidade de Santa Cecília-SC, neste ato por seu representante legal, Sr. DIEGO 
AIRES, brasileiro, portador da cédula de identidade nº 3.896.034 e inscrito no CPF/MF sob o nº 045.672.289-01, residente e domiciliado 
na Rua Renato Goetem, nº 61, Bairro São Sebastião, na cidade de Ponte Alta do Norte-SC, de ora em diante simplesmente denominada 
CONTRATADA, celebram entre si o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2020, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

RESOLVEM firmar o presente TERMO ADITIVO, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO ADITIVO – O presente Termo Aditivo tem por objeto o aumento do valor do litro de combustíveis cor-
respondentes ao item 2, em razão do aumento do valor do item no mercado, conforme notas fiscais comprobatórias apresentadas pela 
CONTRATADA, as quais fazem parte integrante do presente, passando a terem novos valores de fornecimento, conforme tabela abaixo:

Item Marca Preço Anterior/LT Preço Reajustado/LT
2- Gasolina Comum Ipiranga 3,28 3,45

CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO ADITIVO – A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada no art. 65, § 1º, alínea “b”, 
da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA DO TERMO ADITIVO – Ficam retificadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas na Ata 
Contrato de Registro de Preços nº 001/2020, não alteradas pelo presente Termo Aditivo, bem, como todos os demais termos constantes no 
Processo Licitatório nº 070/2019, Pregão Presencial nº 070/2019.

CLÁUSULA QUARTA DO TERMO ADITIVO – O presente Termo Aditivo entrará em vigor na data da sua assinatura.

E, por assim estarem as partes justas, entendidas, contratadas e de pleno acordo com as Cláusulas e condições estabelecidas neste ins-
trumento de Termo Aditivo, assinam o mesmo em 02 (duas) vias de igual conteúdo, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que dele 
possa gerar os jurídicos e legais efeitos.

Santa Cecília-SC, 16 de junho de 2020.
MUNICÍPIO DE SANTA CECÍLIA  CESCA & CIA LTDA
Pelo Contratante    Pela Contratada

TESTEMUNHAS:
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Santa Rosa de Lima

Prefeitura

NONO ADITIVO AO CONTRATO 02/2020 FMS
Publicação Nº 2526805

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA

EXTRATO DO NONO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA
CONTRATADA: R. L. VANDRESEN & CIA LTDA.
OBJETO DO ADITIVO: Alterar a Cláusula I do Contrato nº 02/2020, datado de 23 de janeiro de 2020, passando o preço da Gasolina comum 
de R$ 3,652 (três reais e e sessenta e cinco centavos) para R$ 3,799 (três reais e setenta e nove centavos) a partir desta data.
Todas as demais cláusulas do Contrato nº 02/2020, datado 23 de janeiro de 2020, permanecem inalteradas.
ADVOGADA: Dra. GISLAINE SCHLICKMANN.
Santa Rosa de Lima, em 15 de junho de 2020.
SALESIO WIEMES
Prefeito Municipal
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Santa Rosa do Sul

Prefeitura

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO Nº 049/2020 TP
Publicação Nº 2527294

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
Licitação nº 049/2020 – Tomada de Preços nº 049/2020

Às 09h45min (nove horas e quarenta e cinco minutos) do dia 17 de junho de dois mil e vinte, a Comissão Permanente de Licitação da Prefei-
tura Municipal de Santa Rosa do Sul, conforme designada pelo decreto Nº 003/2020 de 03 de Janeiro de 2020, reuniram-se com o objetivo 
de abrir os envelopes nº 01, contendo a documentação de habilitação da Licitação nº 049/2020, na modalidade Tomada de Preços, cujo 
objeto é “Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pavimentação em blocos de concreto sextavados da Estrada 
Geral Vila Maria no município de Santa Rosa do Sul/SC”.
Entregaram, tempestivamente, os envelopes contendo a habilitação e a proposta, as licitantes abaixo relacionadas:
EMPRESA CNPJ REPRESENTANTE
FABSUL PAVIMENTAÇÕES EIRELI EPP 05.528.870/0001-51 PRESENTE
MANENTI EMPREITEIRA E TERRAPLENAGEM LTDA 27.267.355/0001-06 AUSENTE
RN CONCRETAGEM LTDA 26.736.855/0001-79 PRESENTE
TEC ENGE CONSTRUÇÕES EIRELI 02.898.148/0001-10 AUSENTE
TSN PRE-MOLDADOS EIRELI 07.033.854/0001-13 PRESENTE

1. Na sequência o Presidente da Comissão deu prosseguimento aos trabalhos.
2. Iniciou-se a análise dos envelopes de habilitação das empresas, conforme quadro acima.
3. Após, os envelopes das documentações de habilitação circularam para a verificação do fechamento e forma de apresentação na confor-
midade do Edital. Verificando tudo normal, passou-se então à abertura dos mesmos, cujos documentos circularam entre os membros da 
Comissão de Licitação para verificação e rubricas.
4. As empresas TSN PRE-MOLDADOS EIRELI, FABSUL PAVIMENTAÇÕES EIRELI EPP, MANENTI EMPREITEIRA E TERRAPLENAGEM LTDA e 
TEC ENGE CONSTRUÇÕES EIRELI apresentaram todas as documentações exigidas no ato convocatório, sendo, portanto, HABILITADAS.
5. A empresa RN CONCRETAGEM LTDA restou INABILITADA por não apresentar:
*Certidão de registro da licitante no Conselho regional de engenharia e arquitetura – CREA/SC, com a indicação do objeto social com a 
presente licitação, válido na data de entrega dos envelopes (conforme item 4.1, letra j.);
*Atestado de capacidade técnica fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA, que com-
prove que a Licitante possua aptidão para desempenhar atividade pertinente e compatível com o objeto desta Licitação. (Conforme item 
4.1, letra k.);
*Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitido pelo CREA, deste mesmo engenheiro, qual comprove ter o mesmo se responsabilizado por 
serviços relativos às parcelas de maior relevância indicadas no item k. (conforme item 4.1 letra l.);
*E também os cálculos dos seguintes índices de Liquidez Geral – ILG e Liquidez Corrente – ILC, provenientes de dados extraídos do balanço 
apresentado. (Conforme item 4.1 letra p.)
6. Neste ato comunicamos os representantes das empresas licitantes, do prazo de 5 (cinco) dias, contados desta data, para interposição 
de recurso, conforme art. 109, da Lei 8.666/93. A continuidade dos trabalhos e abertura das propostas será publicado no Diário Oficial dos 
Municípios - FECAM.
7. Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Comissão determinou o encerramento da sessão e ordenou a lavratura da presente Ata que 
depois de lida e achada conforme vai assinada pelos membros da Comissão de Licitação.

Santa Rosa do Sul, 17 de Junho de 2020.

Rafael Raupp Lummertz
Presidente da CPL

Renato Souza de Matos
Membro da CPL

Marcia Josane Silveira Velhos
Membro da CPL

Ramon Constante Isoppo
CPF Nº 055.718.029-52
TSN PRE-MOLDADOS EIRELI
CNPJ Nº 07.033.854/0001-13

Hugo Pimentel do Carmo Tavares
CPF Nº 077.040.339-56
RN CONCRETAGEM LTDA
CNPJ Nº 26.736.855/0001-79

Fábio da Rosa Albino
CPF Nº 938.095.499/91
FABSUL PAVIMENTAÇÕES EIRELI EPP
CNPJ Nº 05.528.870/0001-51
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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 PR
Publicação Nº 2527318

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL-SC

PROCESSO DE LICITAÇÃO 053/2020 - PR 053/2020
Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Sul - SC, torna público que se encontra aberto o processo de licitação para contratação de pessoa 
jurídica para prestação de serviços de reforma de motor e fornecimento de peças para manutenção da Ambulância PL, MIV4679, setor de 
saúde, conforme descritivos constantes neste edital. Com credenciamento e entrega dos envelopes-habilitação e proposta até às 09h30min 
do dia 30 de Junho de 2020, início da sessão com abertura dos envelopes e julgamento até 09h45min do mesmo dia. Cópia do edital e seus 
anexos serão obtidos junto ao departamento de compras e licitações da prefeitura, sito a Rua Ferminio Pedro Raupp, nº 400, centro, Santa 
Rosa Do Sul, ou fone: (0xx48)3534-1113,
E-mail licitacao@santarosadosul.sc.gov.br
Santa Rosa do Sul, 17 de Junho de 2020.
NELSON CARDOSO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 1135 DE 15 DE JUNHO DE 2020.
Publicação Nº 2526410

LEI Nº 1135 DE 16 DE JUNHO DE 2020.

Instituí no Município de Santa Rosa do Sul, o Programa de Recuperação Fiscal – REFIS/2020 e dá outras providências.

NELSON CARDOSO DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Santa Rosa do Sul, SC, faz saber a todos habitantes do Município que o Plenário 
aprovou e, ele, sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído no Município de Santa Rosa do Sul, o Programa de Recuperação Fiscal – REFIS/2020. O programa é destinado a pro-
mover a regularização e quitação dos créditos do Município de Santa Rosa do Sul, inscritos ou não em dívida ativa, em cobrança judicial ou 
não, mediante pagamento a vista ou parcelado de débitos de natureza tributária, relativas a impostos, taxas, contribuições de melhoria e 
contribuição para o custeio de serviço público.

Art. 2º O ingresso no REFIS/2020 dar-se-á por opção e iniciativa do contribuinte, seja pessoa física ou jurídica, através de requerimento 
administrativo, bem como assinatura de Termo de Reconhecimento de Dívida, mediante apresentação dos documentos pessoas, tais como 
CPF e RG.

§ 1º A opção ao REFIS/2020 deverá ser formalizada até o dia 30 de novembro de 2020, através de “Requerimento Administrativo”.

§ 2º Para a adesão ao Programa do REFIS/2020, além dos requisitos acima apontados, o contribuinte deverá efetuar o pagamento, até a 
data prevista para a adesão, do montante total do débito ou da primeira parcela.

Art. 3º Os benefícios de que trata esta lei contemplam além do parcelamento do débito, a dedução de juros e multas.

§ 1º - O ingresso no REFIS/2020 implica inclusão da totalidade dos débitos relativos aos tributos mencionados no Artigo 1º, de responsabi-
lidade do optante, inclusive os não constituídos, que serão denunciados espontaneamente, mediante confissão.

§ 2º - O valor dos débitos a serem consolidados será determinado com os acréscimos relativos à multa de mora ou de ofício, encargo legal, 
aos juros de mora e a correção monetária, com base na legislação vigente.

§ 3º - Para fins desta Lei, os acréscimos a que se refere o parágrafo anterior serão deduzidos do seu valor, à exceção da correção monetária, 
conforme tabela abaixo:

NÚMERO DE PARCELAS PERCENTUAL DE DESCONTO
1 ou 2 100%
3 ou 4 90%
5 ou 6 80%
7 ou 8 70%
9 ou 10 60%
11 ou 12 50%
13 a 18 30%
19 a 24 10%

§ 4º - O débito poderá ser parcelado em até 24 (vinte e quatro) vezes, sendo que o valor da parcela não poderá ser inferior a R$ 100,00 
(cem reais).

Art. 4º Os contribuintes com débitos já parcelados administrativamente ou no bojo de execuções fiscais municipais, poderão aderir ao REFIS 

mailto:licitacao@santarosadosul.sc.gov.br
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no que tange ao saldo remanescente, apurado de acordo com a porcentagem paga do valor devido, mediante pagamento à vista ou novo 
parcelamento.

Art. 5º No caso de inadimplemento de 3 (três) parcelas consecutivas, ocorrerá o vencimento antecipado do montante do débito, bem como 
à exclusão do REFIS/2020, revogando-se a adesão do contribuinte, ficando sujeito à inscrição em dívida ativa, protesto e execução fiscal 
dos valores remanescentes.

Art. 6º As execuções fiscais em andamento, serão suspensas até a quitação da dívida para os contribuintes aderentes ao REFIS/2020.

Parágrafo único - Ficam dispensados os pagamentos de honorários advocatícios, quando cabíveis, desde que o contribuinte cumpra total-
mente o compromisso assumido por ocasião da adesão ao REFIS/2020.

Art. 7º O ingresso no programa sujeita o contribuinte as seguintes obrigações:
I – Confissão irrevogável e irretratável da totalidade dos débitos incluídos;

II – Aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas para ingresso e permanência no programa;
III – Pagamento em dia e regular das prestações relativas ao débito consolidado;
IV – Para aderir ao programa desta lei, o contribuinte deve confessar o débito e desistir, renunciando expressa e irrevogavelmente, a todas 
as ações incidentes, ou recursos judiciais, ou processos administrativos e seus recursos, que tenham por objetivo ou finalidade, mediata ou 
imediata, discutir ou impugnar lançamentos ou débitos incluídos no Programa em tela, devendo, outrossim, renunciar ao direito sobre os 
quais se fundam os correspondentes pedidos.

Art. 8º A homologação do requerimento de ingresso no programa será realizada pelo Setor de Tributos e, não havendo manifestação con-
trária, considerar-se-á tacitamente homologada.

Parágrafo único: A homologação da opção ao programa não está condicionada a nenhum tipo de garantia ou arrolamento, salvo prévia 
existência de penhora em execução fiscal, a qual deverá permanecer até a integral quitação do débito.

Art.9º Fica revogado o artigo 8º da Lei nº 1082 de 29 de outubro de 2018.

Art. 10. Fica revogado na íntegra o artigo 8º da Lei nº 1096 de 14 de maio de 2019.

Art. 11. As despesas decorrentes da execução da presente Lei, correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal, 16 de junho de 2020.

Nelson Cardoso de Oliveira
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Wilfried Hemmer
Diretor de Administração
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Santiago do Sul

Prefeitura

30-2020 - LICITAÇÃO HR MAQUINA
Publicação Nº 2526542

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Administrativo Nº 59/2020.
Edital: PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2020.
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual Prestação de serviço de Horas de Serviço de Escavadeira Hidráulica e Trator de Esteiras, para atender 
programas, abertura e reabertura de açudes, retirada de cascalho, reabertura de estradas e serviços diversos no município de Santiago do Sul.

Entrega dos Envelopes: 08:00 horas do dia 01 de julho de 2020
Abertura dos Envelopes: 08:00 horas do dia 01 de julho de 2020

O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Rua Angelo Toazza, 600, nos dias úteis, das Segunda à Sexta, das 07:30 
às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas, pelo fone (49) 3345-3000 ou site www.santiagodosul.sc.gov.br.

SANTIAGO DO SUL, 17 de junho de 2020.
JULCIMAR A. LORENZETTI
PREFEITO MUNICIPAL

http://www.santiagodosul.sc.gov.br
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Santo Amaro da Imperatriz

Prefeitura

PORTARIA Nº 15.876/2020
Publicação Nº 2527188

 Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
Praça Governador Ivo Silveira, 306 – CEP 88.140-000
Fone/fax (0xx48) 3245-PORTARIA Nº 15.876, de 15 de Junho de 2020.
CONCEDE LICENÇA A FUNCIONÁRIA GESTANTE

O Prefeito do Município de Santo Amaro da Imperatriz, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 138 
da lei Complementar nº 059/09
RESOLVE :
Conceder licença com vencimento, à funcionária VANESSA MEDEIROS DA ROSA, ocupante do cargo de Professora da Educação Básica, pelo 
período de 180 (cento e oitenta) dias, com efeitos retroativos a partir de 12.06.2020 à 08.12.2020.

Registre-se e Publique-se

Gabinete do Prefeito, em 15 de Junho de 2020.

EDÉSIO JUSTEN
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 15.877/2020
Publicação Nº 2527189

 Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
Praça Governador Ivo Silveira, 306 – CEP 88.140-000
Fone/fax (0xx48) 3245-PORTARIA Nº 15.877, de 15 de Junho de 2020.
CONCEDE LICENÇA PARA
TRATAMENTO DE SAÚDE

O Prefeito do Município de Santo Amaro da Imperatriz, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 
155 da Lei Complementar nº 060/2009
RESOLVE :
Conceder licença de 30 (trinta) dias para tratamento de saúde a servidora LOURDES MARIA TURNES DE SÁ, matrícula nº 1488, ocupante 
do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, com efeitos retroativos a partir de 01/06/2020 à 30/06/2020.

Registre-se e Publique-se

Gabinete do Prefeito, em 15 de Junho de 2020.

EDÉSIO JUSTEN
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 15.878/2020
Publicação Nº 2527190

 Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
Praça Governador Ivo Silveira, 306 – CEP 88.140-000
Fone/fax (0xx48) 3245-PORTARIA Nº 15.878, de 15 de Junho de 2020.
CONCEDE LICENÇA PARA
TRATAMENTO DE SAÚDE

O Prefeito do Município de Santo Amaro da Imperatriz, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 
155 da Lei Complementar nº 060/2009
RESOLVE :
Conceder licença de 30 (trinta) dias para tratamento de saúde a servidora FRANCIELLE MACIEL SILVA, matrícula nº 3087, ocupante do cargo 
de Enfermeiro, com efeitos retroativos a partir de 08/06/2020 à 07/07/2020.
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Registre-se e Publique-se

Gabinete do Prefeito, em 15 de Junho de 2020.

EDÉSIO JUSTEN
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 15.881/2020
Publicação Nº 2527191

 Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
Praça Governador Ivo Silveira, 306 – CEP 88.140-000
Fone/fax (0xx48) 3245-PORTARIA Nº 15.881, de 16 de Junho de 2020.
CONCEDE LICENÇA PARA
TRATAMENTO DE SAÚDE

O Prefeito do Município de Santo Amaro da Imperatriz, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 
155 da Lei Complementar nº 060/2009
RESOLVE :
Conceder licença de 20 (vinte) dias para tratamento de saúde ao servidor JOÃO CÂNDIDO matrícula nº 44, ocupante do cargo de Assistente 
Administrativo, a partir de 16/06/2020 à 05/07/2020.

Registre-se e Publique-se

Gabinete do Prefeito, em 16 de Junho de 2020.

EDÉSIO JUSTEN
Prefeito Municipal
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São Bento do Sul

Prefeitura

AVISO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 215/2019
Publicação Nº 2527402

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL
AVISO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 215/2019

O Município de São Bento do Sul, Estado de Santa Catarina, através da Secretária de Assistência Social torna público a adjudicação do EDI-
TAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 215/2019, tendo como objeto: PREGÃO ELETRÔNICO PARA AQUISIÇÃO DE TELEFONES, LONGARINA, 
SUPORTE PARA PROJETOR, COMPUTADOR DESKTOP, NOTEBOOK, LAVADORA SEMIAUTOMATICA E ESCADA DE ALUMINIO PARA O CRAS 
VEREADORA RITA MARIA DUMS, CONFORME DESCRITIVO. (CONTRATO DE REPASSE Nº 812614/2014/FNAS/MDS/CAIXA – PROCESSO Nº 
SR.2626.1.021.393.-28/2014), para as empresas: ITACA EIRELI (VENCEDORA DO ITEM 03 VALOR TOTAL R$ 514,99), F.B. BORGES EQUI-
PAMENTOS EIRELI (VENCEDORA ITEM 04 VALOR TOTAL R$ 13.196,00), E R.S VAREJO EIRELI (VENCEDORA DOS ITENS 02, 05, 06, 07 E 
08 VALOR TOTAL R$ 7.558,16).
São Bento do Sul, 17 de junho de 2020.

FABIA ALESSANDRA MENGARDA BELARMINO
Secretária de Assistência Social

EXTRATO DO CONTRATO N° 024/2020 - FMS
Publicação Nº 2526689

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO N° 024/2020

DA ESPÉCIE: Termo de Contrato de Fornecimento de Medicamentos que entre si celebram o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a Empresa 
DROGARIA FARMACONTI LTDA.
DO OBJETO: Aquisição de medicamentos alopáticos, éticos, similares e genéricos que não façam parte da Farmácia Básica, prescritos por 
médicos para pacientes do SUS e para cumprimento de ordens judiciais conforme Revista ABC FARMA, conforme Termo de Referência em 
anexo ao Edital de Pregão Eletrônico nº 18/2020, documentos esses que ficam fazendo parte integrante do presente Contrato, como se aqui 
estivessem, integrais e expressamente transcritos.
DO VALOR: R$ 540.000,00 – valor total.
DA VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar de 01.06.2020.
São Bento do Sul, 01 de junho de 2020.
ASS: MANUEL RODRIGUEZ DEL OLMO, pelo Fundo Municipal de Saúde.
DROGARIA FARMACONTI LTDA, como Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO N° 025/2020 - FMS
Publicação Nº 2526694

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO N° 025/2020

DA ESPÉCIE: Termo de Contrato de Fornecimento de Prestação de Serviços de Análises Clínicas que entre si celebram o FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE e a Empresa MAXI CLINIC CLÍNICA DE CONSULTAS LTDA.
DO OBJETO: Contratação de laboratório de apoio para prestação de serviços de análises clínicas para o Laboratório Municipal da Secretaria 
Municipal de Saúde (SEMUS), como suporte técnico, conforme rotina adotada pela Secretaria, aos usuários do Sistema Único de Saúde – 
SUS, conforme Anexo I – Termo Referência ao Edital de Pregão Presencial nº 15/2020.
DO VALOR: R$ 300.699,99 – valor total.
DA VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar de 03.06.2020.
São Bento do Sul, 03 de junho de 2020.
ASS: MANUEL RODRIGUEZ DEL OLMO, pelo Fundo Municipal de Saúde.
MAXI CLINIC CLÍNICA DE CONSULTAS LTDA, como Contratada.
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 014/2020 - FMD
Publicação Nº 2527392

EXTRATO DO CONTRATO N° 014/2020

DA ESPÉCIE: Termo de Contrato para Aquisição de combustível (Óleo Diesel S-10), para abastecimento dos veículos da Fundação Municipal 
de Desportos, que entre si celebram a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DESPORTOS DE SÃO BENTO DO SUL e a Empresa IDEAL GUAPO LTDA.
DO OBJETO: Fornecimento de Combustível (Óleo Diesel S-10), para abastecimento dos veículos da Fundação Municipal de Desportos.
DO VALOR: R$ 2,804 (dois reais e oitenta centavos) por litro de Óleo Diesel S-10 totalizando R$ 9.814,00 (nove mil oitocentos e quatorze 
reais).
DA VIGÊNCIA: A vigência é de 7 (sete) meses, a contar de Maio de 2020 e com término em 20 de Novembro de 2020.
SÃO BENTO DO SUL 29 de Maio de 2020.
ASS: SYLVIO ROBERTO MUNHOZ, pela Fundação Municipal de Desportos.
IDEAL GUAPO LTDA.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 086/2020
Publicação Nº 2526687

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 086/2020

DA ESPÉCIE: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Pavimentação Asfáltica de nº 094/2019, firmado entre o MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO 
SUL e a Empresa PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA, em 07 de junho de 2019, conforme Edital de Concorrência Pública nº 72/2019.
Considerando o objeto do Contrato de nº 094/2019, que consiste no fornecimento de material, mão de obra e demais obrigações necessá-
rias para execução de serviços de terraplenagem, drenagem pluvial, sinalização viária, pavimentação asfáltica das Ruas Carlos Stiegler no 
Bairro Colonial e Estrada Paraná no Bairro Alpino, conforme memorial descritivo, projetos e Contrato firmado com o BADESC nº 2018 0214 
01, em anexo ao Edital de Concorrência Pública nº 72/2019.
Considerando a prorrogação do Contrato de Repasse firmado com o BADESC nº 2018 0214 01 até 31 de dezembro de 2020, conforme 
documento em anexo ao Termo Aditivo.
Considerando o vencimento do prazo de execução da obra em 21 de maio de 2020 e do prazo de vigência em 30 de junho de 2020, e devido 
a paralisação temporária das obras em decorrência do COVID-19 conforme Decreto Estadual nº 515/2020 e Decreto Municipal nº 1715/2020 
conforme documentos em anexo ao Termo Aditivo, o que acarretou em atraso no cronograma de execução da obra, e visto também a 
necessidade de ajustes quanto ao projeto inicial, em análise pela fiscalização do contrato, se faz necessária à prorrogação do prazo de exe-
cução e do prazo de vigência para continuidade e finalização, com base no Art. 57, Incisos II e V da Lei nº 8.666/93, nos seguintes termos:
Fica prorrogado o prazo de execução do Contrato por 02 (dois) meses, a contar de 22 de maio de 2020 e com término em 21 de julho de 
2020.
Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato por 03 (três) meses, a contar de 01 de julho de 2020 e com término em 30 de setembro 
de 2020.
As demais cláusulas e condições previstas no Contrato Primitivo firmado em 07 de junho de 2019, Termo Aditivo nº 220/2019 de 06 de 
dezembro de 2019 e Termo Aditivo nº 039/2020 de 27 de fevereiro de 2020, permanecem inalteradas.
São Bento do Sul, 18 de maio de 2020.
Ass: LUIZ CLÁUDIO GAYER SCHUVES, pela Secretaria de Planejamento e Urbanismo do Município.
PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA, como Contratada.

PORTARIAS SECAD 0207 A 0212
Publicação Nº 2526198

PORTARIA/SECAD Nº 0207, DE 04 DE JUNHO DE 2020.
Concede Auxílio Doença

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, considerando a alteração do Art. 9º, §§ 2º e 3º, da EC 
103/2019.
RESOLVE:

Art. 1º Concede a VALDIRENE MARTINS DE SOUZA CORREA, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços, na Secretaria Municipal de Educa-
ção, Auxílio Doença. Benefício concedido por ofício- Motivo: Decreto nº 1710, de 17 de março de 2020, medidas de combate à pandemia 
do CONVID-19.

Art. 2º O auxílio que se refere o artigo 1º dar-se-á no período de 03/06/2020 a 03/12/2020.

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

São Bento do Sul, 04 de junho de 2020.

MARGARETH BAYERL KEISER
Secretária de Administração
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PORTARIA/SECAD Nº 0208, DE 04 JUNHO DE 2020.

Prorroga Auxílio Doença

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, considerando a alteração do Art. 9º, §§ 2º e 3º, da EC 
103/2019.
RESOLVE:

Art. 1º Conceder prorrogação a BEATRIZ NAZARO, ocupante do cargo de Atendente Educativo, na Secretaria Municipal de Educação, Auxílio 
Doença. Benefício concedido por ofício- Motivo: Decreto nº 1710, de 17 de março de 2020, medidas de combate à pandemia do CONVID-19.

Art. 2º O auxílio que se refere o artigo 1º dar-se-á no período 03/06/2020 a 30/06/2020.

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

São Bento do Sul, 04 de junho de 2020.

MARGARETH BAYERL KEISER
Secretária de Administração

PORTARIA/SECAD Nº 0209, DE 04 DE JUNHO DE 2020.

Prorroga Auxílio Doença

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, considerando a alteração do Art. 9º, §§ 2º e 3º, da EC 
103/2019.
RESOLVE:

Art. 1º Conceder prorrogação a IRENE DRANKA HACKBARTH, ocupante do cargo de Psicóloga, na Secretaria Municipal de Saúde, Auxílio 
Doença. Benefício concedido por ofício- Motivo: Decreto nº 1710, de 17 de março de 2020, medidas de combate à pandemia do CONVID-19.

Art. 2º O auxílio que se refere o artigo 1º dar-se-á no período 02/06/20.

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

São Bento do Sul, 04 de junho de 2020.

MARGARETH BAYERL KEISER
Secretária de Administração

PORTARIA/SECAD Nº 0210, DE 04 DE JUNHO DE 2020.
Concede Auxílio Doença

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, considerando a alteração do Art. 9º, §§ 2º e 3º, da EC 
103/2019.
RESOLVE:

Art. 1º Concede a ERANI AUXILIADORA NASCIMENTO DE SIQUEIRA, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços, na Secretaria Municipal 
de Educação, Auxílio Doença. Benefício concedido por ofício- Motivo: Decreto nº 1710, de 17 de março de 2020, medidas de combate à 
pandemia do CONVID-19.

Art. 2º O auxílio que se refere o artigo 1º dar-se-á no período de 03/06/2020 a 02/08/2020.

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

São Bento do Sul, 04 de junho de 2020.

MARGARETH BAYERL KEISER
Secretária de Administração

PORTARIA/SECAD Nº 0211, DE 04 DE JUNHO DE 2020.
Concede Auxílio Doença

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, considerando a alteração do Art. 9º, §§ 2º e 3º, da EC 
103/2019.
RESOLVE:

Art. 1º Concede a JOANITA MAGUEROVSKI FERREIRA, ocupante do cargo de Atendente Educativo, na Secretaria Municipal de Educação, 
Auxílio Doença. Benefício concedido por ofício- Motivo: Decreto nº 1710, de 17 de março de 2020, medidas de combate à pandemia do 
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CONVID-19.

Art. 2º O auxílio que se refere o artigo 1º dar-se-á no período de 22/05/2020 a 21/06/2020.

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

São Bento do Sul, 04 de junho de 2020.

MARGARETH BAYERL KEISER
Secretária de Administração

PORTARIA/SECAD Nº 0212, DE 04 DE JUNHO DE 2020.
Concede Auxílio Doença

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, considerando a alteração do Art. 9º, §§ 2º e 3º, da EC 
103/2019.
RESOLVE:

Art. 1º Concede a OLGA NIEPESUY DUTKA, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços, na Secretaria Municipal de Educação, Auxílio Doença. 
Benefício concedido por ofício- Motivo: Decreto nº 1710, de 17 de março de 2020, medidas de combate à pandemia do CONVID-19.

Art. 2º O auxílio que se refere o artigo 1º dar-se-á no período de 22/05/2020 a 30/07/2020.

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

São Bento do Sul, 04 de junho de 2020.

MARGARETH BAYERL KEISER
Secretária de Administração
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São Bernardino

Prefeitura

DECRETO Nº 159/2020
Publicação Nº 2526883

DECRETO Nº 159/2020 DE 04/06/2020
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO PLANO PLURIANUAL – PPA 2018/2021, INCLUI NA LEI DE DIRETRIZES 
ORÇAMENTÁRIAS – LDO/2019 E NO ORÇAMENTO 2020 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO-SC E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial o inciso II do § 1º, do Art. 43 da 
Lei 4.320/64 e inciso I da letra “C”, do Art. 5º da Lei nº 1.299/2019 de 18/12/2019.

 DECRETA:

Art. 1º - Fica realizada a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 204.860,00 (duzentos e quatro mil oitocentos e sessenta 
reais) no Plano Plurianual – PPA 2018/2021, do Fundo Municipal de Saúde do Município de São Bernardino-SC, aprovado pela Lei Municipal 
nº 1.205/2017 de 06/09/2017 e em suas alterações posteriores, conforme fica a seguir demonstrado:

PROGRAMA ==> Saúde é Vida
AÇÃO =======> Manutenção da Saúde Pública
VALOR ======> R$ 124.860,00 (cento e vinte e quatro mil oitocentos e sessenta reais)

PROGRAMA ==> Saúde é Vida
AÇÃO =======> Manutenção do Programa Medicamento ao Cidadão
VALOR ======> R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)

Art. 2º - Para Abertura do Crédito Adicional Suplementar, no Plano Plurianual – PPA 2018/2021, do Município de São Bernardino-SC, apro-
vado pela Lei Municipal nº 1.205/2017 de 06/09/2017 e em suas alterações posteriores, no valor de R$ 204.860,00 (duzentos e quatro mil 
oitocentos e sessenta reais), serão utilizados recursos proveniente da tendência de excesso de arrecadação para o exercício financeiro de 
2020 do Fundo Municipal de Saúde do Município de São Bernardino - SC.

Art. 3º - Fica realizada a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 204.860,00 (duzentos e quatro mil oitocentos e sessenta 
reais), na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO/2019, do Fundo Municipal de Saúde do Município de São Bernardino-SC, aprovado pela Lei 
Municipal nº 1.284/2019 de 04/09/2019 e em suas alterações posteriores, conforme fica a seguir demonstrado:

PROGRAMA ==> Saúde é Vida
AÇÃO =======> Manutenção da Saúde Pública
VALOR ======> R$ 124.860,00 (cento e vinte e quatro mil oitocentos e sessenta reais)

PROGRAMA ==> Saúde é Vida
AÇÃO =======> Manutenção do Programa Medicamento ao Cidadão
VALOR ======> R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)

Art. 4º - Para abertura do Crédito Adicional Suplementar, na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO/2019, do Fundo Municipal de Saúde do 
Município de São Bernardino-SC, aprovado pela aprovado pela Lei Municipal nº 1.284/2019 de 04/09/2019 e em suas alterações posterio-
res, no valor de R$ 204.860,00 (duzentos e quatro mil oitocentos e sessenta reais), serão utilizados recursos proveniente da tendência de 
excesso de arrecadação para o exercício financeiro de 2020 do Município de São Bernardino - SC.

Art. 5º - Fica realizada a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 204.860,00 (duzentos e quatro mil oitocentos e sessenta 
reais), no Orçamento Financeiro de 2020, do Fundo Municipal de Saúde do Município de São Bernardino-SC, aprovado pela Lei Municipal nº 
1.299/2019 de 18/12/2019, conforme fica a seguir demonstrado:

ÓRGÃO: 05.00 – Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.01 – Fundo Municipal de Saúde
10.000.0000.0.000.000 – Saúde
10.302.0000.0.000.000 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial
10.302.0012.0.000.000 – Saúde é Vida
10.302.0012.2.008.000 – Manutenção da Saúde Pública
3.0.00.00.00.00.00 – Despesas Correntes
3.3.00.00.00.00.00 – Outras Despesas Correntes
3.3.90.00.00.00.00 – Aplicações Direta F – 1380 – Transf. Rec. União – SUS – PAB ........ R$ 124.860,00

ÓRGÃO: 05.00 – Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.01 – Fundo Municipal de Saúde
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10.000.0000.0.000.000 – Saúde
10.302.0000.0.000.000 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial
10.302.0012.0.000.000 – Saúde é Vida
10.302.0012.2.028.000 – Manutenção Programa Medicamento ao Cidadão
3.0.00.00.00.00.00 – Despesas Correntes
3.3.00.00.00.00.00 – Outras Despesas Correntes
3.3.90.00.00.00.00 – Aplicações Direta F – 1380 – Transf. Rec. União – SUS – PAB ......... R$ 80.000,00

Art. 6º - Para Abertura do Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Financeiro de 2020, do Fundo Municipal de Saúde do Município de 
São Bernardino-SC, aprovado pela Lei Municipal nº 1.299/2019 de 18/12/2019, na ordem de R$ 204.860,00 (duzentos e quatro mil oito-
centos e sessenta reais), serão utilizados recursos proveniente da tendência de excesso de arrecadação para o exercício financeiro de 2020 
do Município de São Bernardino - SC.

Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de Santa Catarina 
em 04 de Junho de 2020.

ADELI JOSÉ RIFFEL
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA

EDILAINE GOMES WERNER
Sec. Adm. e Fazenda

DECRETO Nº 163/2020
Publicação Nº 2526714

DECRETO Nº 163/2020 DE 16/06/2020
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO PLANO PLURIANUAL – PPA 2018/2021, INCLUI NA LEI DE DIRETRIZES 
ORÇAMENTÁRIAS – LDO/2019 E NO ORÇAMENTO 2020 DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO-SC E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial o inciso II do § 1º, do Art. 43 da 
Lei 4.320/64 e inciso I da letra “C”, do Art. 5º da Lei nº 1.299/2019 de 18/12/2019.

 DECRETA:

Art. 1º - Fica realizada a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 264.148,02 (duzentos e sessenta e quatro mil cento e 
quarenta e oito reais e dois centavos) no Plano Plurianual – PPA 2018/2021, do Município de São Bernardino-SC, aprovado pela Lei Municipal 
nº 1.205/2017 de 06/09/2017 e em suas alterações posteriores, conforme fica a seguir demonstrado:

PROGRAMA ==> Assistência Social Geral
AÇÃO =======> Manutenção da Assistência Social
VALOR ======> R$ 10.000,00 (dez mil reais)

PROGRAMA ==> Vias Urbanas
AÇÃO =======> Manutenção da Infraestrutura
VALOR ======> R$ 254.148,02 (duzentos e cinquenta e quatro mil cento e quarenta e oito reais e dois centavos)

Art. 2º - Para Abertura do Crédito Adicional Suplementar, no Plano Plurianual – PPA 2018/2021, do Município de São Bernardino-SC, apro-
vado pela Lei Municipal nº 1.205/2017 de 06/09/2017 e em suas alterações posteriores, no valor de R$ 264.148,02 (duzentos e sessenta 
e quatro mil cento e quarenta e oito reais e dois centavos), serão utilizados recursos proveniente da tendência de excesso de arrecadação 
para o exercício financeiro de 2020 do Município de São Bernardino - SC.

Art. 3º - Fica realizada a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 264.148,02 (duzentos e sessenta e quatro mil cento e 
quarenta e oito reais e dois centavos), na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO/2019, do Município de São Bernardino-SC, aprovado pela 
Lei Municipal nº 1.284/2019 de 04/09/2019 e em suas alterações posteriores, conforme fica a seguir demonstrado:

PROGRAMA ==> Assistência Social Geral
AÇÃO =======> Manutenção da Assistência Social
VALOR ======> R$ 10.000,00 (dez mil reais)

PROGRAMA ==> Vias Urbanas
AÇÃO =======> Manutenção da Infraestrutura
VALOR ======> R$ 254.148,02 (duzentos e cinquenta e quatro mil cento e quarenta e oito reais e dois centavos)

Art. 4º - Para abertura do Crédito Adicional Suplementar, na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO/2019, do Município de São Bernardino-
-SC, aprovado pela aprovado pela Lei Municipal nº 1.284/2019 de 04/09/2019 e em suas alterações posteriores, no valor de R$ 264.148,02 
(duzentos e sessenta e quatro mil cento e quarenta e oito reais e dois centavos), serão utilizados recursos proveniente da tendência de 
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excesso de arrecadação para o exercício financeiro de 2020 do Município de São Bernardino - SC.

Art. 5º - Fica realizada a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 264.148,02 (duzentos e sessenta e quatro mil cento e 
quarenta e oito reais e dois centavos), no Orçamento Financeiro de 2020, do Município de São Bernardino-SC, aprovado pela Lei Municipal 
nº 1.299/2019 de 18/12/2019, conforme fica a seguir demonstrado:

ÓRGÃO: 06.00 – Secretaria do Desenvolvimento Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.01 – FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social
08.000.0000.0.000.000 – Assistência Social
08.244.0000.0.000.000 – Assistência Comunitária
08.244.0014.0.000.000 – Assistência Social Geral
08.244.0014.2.031.000 – Manutenção da Assistência Social
3.0.00.00.00.00.00 – Despesas Correntes
3.1.00.00.00.00.00 – Pessoal e Encargos Sociais
3.1.90.00.00.00.00 – Aplicações Direta F – 1402 - Transferência Recursos União – Lei Complementar nº 173/2020 – SUS e SUAS ..............
.................................................................................. R$ 5.000,00
3.3.00.00.00.00.00 – Outras Despesas Correntes
3.3.90.00.00.00.00 – Aplicações Direta F – 1402 - Transferência Recursos União – Lei Complementar nº 173/2020 – SUS e SUAS ..............
................................................................................... R$ 5.000,00

ÓRGÃO: 08.00 – Secretaria da Infraestrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.01 – Departamento de Estradas e Rodagens
26.000.0000.0.000.000 – Transporte
26.782.0000.0.000.000 – Transporte Rodoviário
26.782.0017.0.000.000 – Estradas Vicinais
26.782.0017.2.036.000 – Manutenção da Infraestrutura
3.0.00.00.00.00.00 – Despesas Correntes
3.1.00.00.00.00.00 – Pessoal e Encargos Sociais
3.1.90.00.00.00.00 – Aplicações Direta F – 1403 - Transferência Recursos União – Lei Complementar nº 173/2020 – Recursos Sem Destina-
ção ............................................................................... R$ 167.000,00
3.3.00.00.00.00.00 – Outras Despesas Correntes
3.3.90.00.00.00.00 – Aplicações Direta F – 1403- Transferência Recursos União – Lei Complementar nº 173/2020 – Recursos sem Destina-
ção ............................................................................... R$ 87.148,02

Art. 6º - Para Abertura do Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Financeiro de 2020, do Município de São Bernardino-SC, aprovado 
pela Lei Municipal nº 1.299/2019 de 18/12/2019, na ordem de R$ 264.148,02 (duzentos e sessenta e quatro mil cento e quarenta e oito 
reais e dois centavos), serão utilizados recursos proveniente da tendência de excesso de arrecadação para o exercício financeiro de 2020 
do Município de São Bernardino - SC.

Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de Santa Catarina 
em 16 de Junho de 2020.

ADELI JOSÉ RIFFEL
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA

EDILAINE GOMES WERNER
Sec. Adm. e Fazenda

DECRETO Nº 164/2020
Publicação Nº 2526717

DECRETO Nº 164/2020 DE 16/06/2020
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO PLANO PLURIANUAL – PPA 2018/2021, INCLUI NA LEI DE DIRETRI-
ZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO/2019 E NO ORÇAMENTO 2020 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO-SC E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial o inciso II do § 1º, do Art. 43 
da Lei 4.320/64 e inciso I da letra “C”, do Art. 5º da Lei nº 1.299/2019 de 18/12/2019.

 DECRETA:

Art. 1º - Fica realizada a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 24.926,93 (vinte e quatro mil novecentos e vinte e seis 
reais e noventa e três centavos) no Plano Plurianual – PPA 2018/2021, do Fundo Municipal de Saúde do Município de São Bernardino-SC, 
aprovado pela Lei Municipal nº 1.205/2017 de 06/09/2017 e em suas alterações posteriores, conforme fica a seguir demonstrado:

PROGRAMA ==> Saúde é Vida
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AÇÃO =======> Manutenção da Saúde Pública
VALOR ======> R$ 24.926,93 (vinte e quatro mil novecentos e vinte e seis reais e noventa e três centavos)

Art. 2º - Para Abertura do Crédito Adicional Suplementar, no Plano Plurianual – PPA 2018/2021, do Município de São Bernardino-SC, apro-
vado pela Lei Municipal nº 1.205/2017 de 06/09/2017 e em suas alterações posteriores, no valor de R$ 24.926,93 (vinte e quatro mil nove-
centos e vinte e seis reais e noventa e três centavos), serão utilizados recursos proveniente da tendência de excesso de arrecadação para 
o exercício financeiro de 2020 do Fundo Municipal de Saúde do Município de São Bernardino - SC.

Art. 3º - Fica realizada a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 24.926,93 (vinte e quatro mil novecentos e vinte e seis 
reais e noventa e três centavos), na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO/2019, do Fundo Municipal de Saúde do Município de São Bernar-
dino-SC, aprovado pela Lei Municipal nº 1.284/2019 de 04/09/2019 e em suas alterações posteriores, conforme fica a seguir demonstrado:

PROGRAMA ==> Saúde é Vida
AÇÃO =======> Manutenção da Saúde Pública
VALOR ======> R$ 24.926,93 (vinte e quatro mil novecentos e vinte e seis reais e noventa e três centavos)

Art. 4º - Para abertura do Crédito Adicional Suplementar, na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO/2019, do Fundo Municipal de Saúde do 
Município de São Bernardino-SC, aprovado pela Lei Municipal nº 1.284/2019 de 04/09/2019 e em suas alterações posteriores, no valor de R$ 
24.926,93 (vinte e quatro mil novecentos e vinte e seis reais e noventa e três centavos), serão utilizados recursos proveniente da tendência 
de excesso de arrecadação para o exercício financeiro de 2020 do Município de São Bernardino - SC.

Art. 5º - Fica realizada a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 24.926,93 (vinte e quatro mil novecentos e vinte e seis 
reais e noventa e três centavos), no Orçamento Financeiro de 2020, do Fundo Municipal de Saúde do Município de São Bernardino-SC, 
aprovado pela Lei Municipal nº 1.299/2019 de 18/12/2019, conforme fica a seguir demonstrado:

ÓRGÃO: 05.00 – Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.01 – Fundo Municipal de Saúde
10.000.0000.0.000.000 – Saúde
10.301.0000.0.000.000 – Atenção Básica
10.301.0012.0.000.000 – Saúde é Vida
10.301.0012.2.008.000 – Manutenção da Saúde Pública
3.0.00.00.00.00.00 – Despesas Correntes
3.1.00.00.00.00.00 – Pessoal e Encargos Sociais
3.1.90.00.00.00.00 – Aplicações Direta F – 1402 - Transferência Recursos União Lei Complementar nº 172/2020 – SUS e SUAS ................
............................................................................... R$ 11.800,00
3.3.00.00.00.00.00 – Outras Despesas Correntes
3.3.90.00.00.00.00 – Aplicações Direta F – 1402 - Transferência Recursos União Lei Complementar nº 172/2020 – SUS e SUAS ................
............................................................................... R$ 11.800,00
3.3.90.00.00.00.00 – Aplicações Direta F – 1399 – Transf. Recursos SUS – COVID 19 ........ R$ 1.326,93

Art. 6º - Para Abertura do Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Financeiro de 2020, do Fundo Municipal de Saúde do Município de 
São Bernardino-SC, aprovado pela Lei Municipal nº 1.299/2019 de 18/12/2019, na ordem de R$ 24.926,93 (vinte e quatro mil novecentos e 
vinte e seis reais e noventa e três centavos), serão utilizados recursos proveniente da tendência de excesso de arrecadação para o exercício 
financeiro de 2020 do Município de São Bernardino - SC.

Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de Santa Catarina 
em 16 de Junho de 2020.

ADELI JOSÉ RIFFEL
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA

EDILAINE GOMES WERNER
Sec. Adm. e Fazenda

DECRETO Nº 165/2020
Publicação Nº 2526804

DECRETO Nº 165/2020 DE 16/06/2020

DISPÕE SOBRE O REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DO ORÇAMENTO FINANCEIRO DE 2020 DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNAR-
DINO-SC, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial a letra “b” Art. 5º da Lei nº 
1.299/2019 de 18/12/2019;

DECRETA:
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Art. 1º - Fica remanejado o valor de R$ 84.500,00 (oitenta e quatro mil e quinhentos reais), do Orçamento Financeiro de 2020 do Município 
de São Bernardino-SC, conforme fica a seguir demonstrado:

DE:
ÓRGÃO: 04.00 – Secretaria da Educação Cultura e Esportes
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.01 – Departamento da Educação
12.000.0000.0.000.000 – Educação
12.361.0000.0.000.000 – Ensino Fundamental
12.361.0008.0.000.000 – Criança na Escola
12.361.0008.2.016.000 – Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB
3.0.00.00.00.00.00 – Despesas Correntes
3.3.00.00.00.00.00 – Outras Despesas Correntes
3.3.90.00.00.00.00 – Aplicações Direta F – 1036 – Transferência Rec. Salário educação ..... R$ 35.000,00

PARA:
ÓRGÃO: 04.00 – Secretaria da Educação Cultura e Esportes
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.01 – Departamento da Educação
12.000.0000.0.000.000 – Educação
12.361.0000.0.000.000 – Ensino Fundamental
12.361.0008.0.000.000 – Criança na Escola
12.361.0008.2.016.000 – Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB
3.0.00.00.00.00.00 – Despesas Correntes
3.1.00.00.00.00.00 – Pessoal e Encargos Sociais
3.1.90.00.00.00.00 – Aplicações Direta F – 1036 – Transferência Rec. Salário educação ..... R$ 35.000,00

DE:
ÓRGÃO: 04.00 – Secretaria da Educação Cultura e Esportes
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.01 – Departamento da Educação
12.000.0000.0.000.000 – Educação
12.365.0000.0.000.000 – Educação Infantil
12.365.0008.0.000.000 – Criança na Escola
12.365.0008.2.015.000 – Manutenção da Creche
3.0.00.00.00.00.00 – Despesas Correntes
3.3.00.00.00.00.00 – Outras Despesas Correntes
3.3.90.00.00.00.00 – Aplicações Direta F – 1036 – Transferência Rec. Salário educação ....... R$ 9.500,00

PARA:
ÓRGÃO: 04.00 – Secretaria da Educação Cultura e Esportes
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.01 – Departamento da Educação
12.000.0000.0.000.000 – Educação
12.365.0000.0.000.000 – Educação Infantil
12.365.0008.0.000.000 – Criança na Escola
12.365.0008.2.015.000 – Manutenção da Creche
3.0.00.00.00.00.00 – Despesas Correntes
3.1.00.00.00.00.00 – Pessoal e Encargos Sociais
3.1.90.00.00.00.00 – Aplicações Direta F – 1036 – Transferência Rec. Salário educação ..... R$ 9.500,00

DE:
ÓRGÃO: 08.00 – Secretaria da Infraestrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.02 – Departamento de Obras e Serviços Urbanos
15.000.0000.0.000.000 – Urbanismo
15.452.0000.0.000.000 – Serviços Urbanos
15.452.0019.0.000.000 – Vias Urbanas
15.452.0019.2.038.000 – Manutenção do Planejamento Urbano
3.0.00.00.00.00.00 – Despesas Correntes
3.3.00.00.00.00.00 – Outras Despesas Correntes
3.3.90.00.00.00.00 – Aplicações Direta F – 1000 – Recursos Próprios .................................. R$ 40.000,00

PARA:
ÓRGÃO: 08.00 – Secretaria da Infraestrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.02 – Departamento de Obras e Serviços Urbanos
15.000.0000.0.000.000 – Urbanismo
15.452.0000.0.000.000 – Serviços Urbanos
15.452.0019.0.000.000 – Vias Urbanas
15.452.0019.2.038.000 – Manutenção do Planejamento Urbano
3.0.00.00.00.00.00 – Despesas Correntes
3.1.00.00.00.00.00 – Pessoal e Encargos Sociais
3.1.90.00.00.00.00 – Aplicações Direta F – 1000 – Recursos Próprios .................................. R$ 40.000,00
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Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de Santa Catarina 
em 16 de Junho de 2020.

ADELI JOSÉ RIFFEL
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA

EDILAINE GOMES WERNER
Sec. da Adm. e Fazenda

PORTARIA Nº 226/2020
Publicação Nº 2526103

PORTARIA Nº 226/2020 DE 17/06/2020

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ADELI JOSÉ RIFFEL, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial o Artigo 
102 da Lei Municipal nº 004/1997 de 06/01/1997;

RESOLVE:

Art. 1º Fica concedido férias à Servidora Pública Municipal Sra. ELISANDRA DAS CHAGAS, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, 
matricula 560/02, do dia 17/06/2020 a 26/06/2020 (10 dias), referente ao período aquisitivo de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de Santa Catarina em 17 de junho de 2020.

ADELI JOSÉ RIFFEL
Prefeito Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA SUPRA

EDILAINE GOMES WERNER
Sec. Adm. e Fazenda

PORTARIA Nº 227/2020
Publicação Nº 2526105

PORTARIA Nº 227/2020 DE 17/06/2020

SUSPENDE OS EFEITOS DA PORTARIA 200/2020 DE 01/06/2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ADELI JOSÉ RIFFEL, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial o que 
dispõe a Lei Orgânica Municipal, Art. 117 e 118 da Lei Municipal nº 004/97;

 RESOLVE:

Art. 1º - Ficam suspensos os efeitos da Portaria 200/2020 de 01/06//2020, que concede afastamento das atividades laborativas presenciais 
à servidora ELIANA DA CAS DE ALMEIDA, matrícula 465/01, no período de 17/06/2020 à 30/06/2020, em razão da necessidade de substi-
tuição de outra servidora.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revoga-se as disposições em contrário.
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Gabinete do Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de Santa Catarina em 17 de junho de 2020.

ADELI JOSÉ RIFFEL
Prefeito Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA SUPRA

EDILAINE GOMES WERNER
Sec. Adm. e Fazenda

PORTARIA Nº 228/2020
Publicação Nº 2526997

PORTARIA Nº 228/2020 DE 17/06/2020

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDOR PÚBLICO MUNICI-
PAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ADELI JOSÉ RIFFEL, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de Santa 
Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial o Artigo 102 da Lei 
Municipal nº 004/1997 de 06/01/1997.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedido férias normais a Servidor Público Municipal, Sr. ADEMIR NILSON, matricula 303/03, do dia 17/06/2020 a 30/06/2020, 
referente ao período aquisitivo de 02/01/2016 a 01/01/2017.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revoga-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de Santa Catarina em 17 de junho de 2020.

ADELI JOSÉ RIFFEL
Prefeito Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA SUPRA

EDILAINE GOMES WERNER
Sec. Adm. e Fazenda

PORTARIA Nº 229/2020
Publicação Nº 2527000

PORTARIA Nº 229/2020 DE 17/06/2020

CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ADELI JOSÉ RIFFEL, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial o que 
dispõe a Lei Orgânica Municipal e Art. 117 e 118 da Lei Municipal nº 004/97;

 RESOLVE:

Art. 1º - Conceder à Servidora Pública Municipal, Sra. LUCIANA CONTE, ocupante do cargo de Agente Administrativo, matrícula nº 489/02 
- 40hs semanais, licença para tratamento de saúde no período de 15/06/2020 a 29/06/2020 (15 dias), conforme atestado médico do Dr. 
Olides Lunardi (CRM/SC 1330), em anexo.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 15/06/2020.

Art. 3º - Revoga-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de Santa Catarina em 17 de junho de 2020.

ADELI JOSÉ RIFFEL
Prefeito Municipal
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REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA SUPRA

EDILAINE GOMES WERNER
Sec. Adm. e Fazenda

PORTARIA Nº 230/2020
Publicação Nº 2527004

PORTARIA Nº 230/2020 DE 17/06/2020

CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ADELI JOSÉ RIFFEL, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial o que dispõe a 
Lei Orgânica Municipal e Art. 117 e 118 da Lei Municipal nº 004/97;

 RESOLVE:

Art. 1º - Conceder à Servidora Pública Municipal, Sra. LUCIANA CONTE, ocupante do cargo de Agente Administrativo, matrícula nº 489/02 
- 40hs semanais, licença para tratamento de saúde no período de 30/06/2020 à 13/08/2020 (45 dias), para agendamento e requerimento 
de benefício junto ao INSS, conforme atestado médico do Dr. Olides Lunardi (CRM/SC 1330), em anexo.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 30/06/2020.

Art. 3º - Revoga-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de Santa Catarina 
em 17 de junho de 2020.

ADELI JOSÉ RIFFEL
Prefeito Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA SUPRA

EDILAINE GOMES WERNER
Sec. Adm. e Fazenda
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São Cristóvão do Sul

Prefeitura

DISPENSA DE CHAMAMENTO 1 /2020
Publicação Nº 2527183

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVAO DO SUL
AVISO DE DISPENSA DE CHAMAMENTO Nº 1/2020

O Município de São Cristóvão do Sul comunica que está procedendo a dispensa de chamamento público para fins de celebração de parceria 
entre o Município de São Cristóvão do Sul com a APAE DE Curitibanos-SC, inscrita no CNPJ sob o nº 83.453.183/0001-28, para o ano de 
2020. Informações e/ou cópia integra do edital: Prefeitura Municipal, sito à rua Juventino França de Moraes, 19. Fone (49) 3253 1200 ou 
pelo site www.saocristovao.sc.gov.br. São Cristóvão do Sul (SC), 16 de junho de 2020 - SISI BLIND - Prefeita Municipal
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São Domingos

Prefeitura

NÚMERO DO TERMO ADITIVO: FMS N. 010 DE 17/06/2020 (4º TERMO ADITIVO)
Publicação Nº 2526408

DADOS E TEXTO DO TERMO ADITIVO
MÊS/ANO: JUNHO/2020
NÚMERO DO TERMO ADITIVO: FMS N. 010 DE 17/06/2020 (4º TERMO ADITIVO)
INÍCIO DA VIGÊNCIA: 17/06/2020
LICITAÇÃO: Processo Licitatório n. 026/2019 Tomada de Preços n. 004/2019
DESCRIÇÃO: o objeto do presente Termo Aditivo consiste na alteração da CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO do contrato 005 DE 21 DE OU-
TUBRO DE 2019
RESPONSÁVEL JURÍDICO: Luiz Henrique Maseto Zanovello OAB/SC n. 33076
CONTRATADO: HELPMED SAÚDE LTDA
CPF/CNPJ: n. 04.770.650/0001-77
DATA VENCIMENTO CONTRATO: 31/12/2020

PROCESSO LICITATÓRIO PREFE 100/2020
Publicação Nº 2526349

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS - SC
PROCESSO LICITATÓRIO PREFE 100/2020
PREGÃO PRESENCIAL PREFE N. 036/2020
A Pregoeira Oficial do Município de São Domingos, Estado de Santa Catarina, TORNA PÚBLICO que até as 08:30 horas do dia 01 de julho 
de 2020, estará recebendo as propostas dos interessados para REGISTRO DE PREÇOS para eventuais futuras AQUISIÇÕES DE PEÇAS 
NOVAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA JCB, MODELO 3C, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 
DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, SC. TUDO conforme especificado em seu Edital, e em conformidade com a Lei n. 8.666/93, Lei n. 
10.520/02 e demais normas pertinentes. O edital na íntegra encontra-se no site do município (www.saodomingos.sc.gov.br). Informações 
e esclarecimentos deste Edital serão fornecidos pelo fone (049) 3443-0281 e e-mail: licitacao@saodomingos.sc.gov.br São Domingos, SC, 
16 de junho de 2020.
Paula Natana Comachio - Pregoeira Oficial.

http://www.saodomingos.sc.gov.br
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São Francisco do Sul

Prefeitura

DECRETO Nº 3.364/2020
Publicação Nº 2526124

DECRETO Nº 3.364, DE 9 DE JUNHO DE 2020.

ALTERA O DECRETO Nº 2.901, DE 16 DE JULHO DE 2018, QUE NOMEIA OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO-
CIAL – CMAS.

O Prefeito Municipal de São Francisco do Sul, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 59, inciso VI, da Lei Orgânica 
do Município,

DECRETA:
Art. 1º Fica alterado o item 1, da alínea “a”, do inciso I, do art. 1º, do Decreto nº 2.901, de 16 de julho de 2018, que nomeou os membros 
do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º [...]

I - [...]

a) Secretaria Municipal de Assistência Social:
1. Titular: Maria Lucia dos Santos; (NR)
2. [...]
3. [...]
4. [...]

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos retroativos a 17 de fevereiro de 2020.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

São Francisco do Sul – SC, 9 de junho de 2020.

RENATO GAMA LOBO
Prefeito Municipal

Publicado em ___/___/_____. Edição DOM nº ________.

DECRETO Nº 3.368/2020
Publicação Nº 2526127

DECRETO Nº 3.368, DE 9 DE JUNHO DE 2020.

ALTERA O DECRETO Nº 2.901, DE 16 DE JULHO DE 2018, QUE NOMEIA OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO-
CIAL – CMAS.

O Prefeito Municipal de São Francisco do Sul, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 59, inciso VI, da Lei Orgânica 
do Município,

DECRETA:
Art. 1º Ficam alterados os itens 1 e 2, da alínea “e”, do inciso II, do art. 1º, do Decreto nº 2.901, de 16 de julho de 2018, que nomeou os 
membros do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, que passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º [...]

II - [...]

e) Comunidade Terapêutica Abrigo Divina Misericórdia:
1. Titular: Joel Leal dos Santos Junior; (NR)
2. Suplente: Leandro de Oliveira. (NR)”

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos retroativos a 16 de abril de 2020.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.
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São Francisco do Sul – SC, 9 de junho de 2020.

RENATO GAMA LOBO
Prefeito Municipal

Publicado em ___/___/_____. Edição DOM nº ________.

DECRETO Nº 3.369/2020
Publicação Nº 2526130

DECRETO Nº 3.369, DE 9 DE JUNHO DE 2020.

ALTERA O DECRETO Nº 2.901, DE 16 DE JULHO DE 2018, QUE NOMEIA OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO-
CIAL – CMAS.

O Prefeito Municipal de São Francisco do Sul, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 59, inciso VI, da Lei Orgânica 
do Município,

DECRETA:
Art. 1º Fica alterado o item 4, da alínea “a”, do inciso I, do art. 1º, do Decreto nº 2.901, de 16 de julho de 2018, que nomeou os membros 
do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º [...]

I - [...]

a) Secretaria Municipal de Assistência Social:
1. [...]
2. [...]
3. [...]
4. Suplente: Anselmo Cogo Júnior. (NR)”

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos retroativos a 29 de maio de 2020.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

São Francisco do Sul – SC, 9 de junho de 2020.

RENATO GAMA LOBO
Prefeito Municipal

Publicado em ___/___/_____. Edição DOM nº ________.

DECRETO Nº 3.370/2020
Publicação Nº 2526131

DECRETO Nº 3.370, DE 15 DE JUNHO DE 2020.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DO CORRENTE EXERCÍCIO.

O Prefeito Municipal de São Francisco do Sul, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 59, inciso VI e IX, da Lei Orgânica do 
Município,

DECRETA:
Art.1º Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil Reais) ao orçamento do corrente 
exercício de conformidade com o inciso IV, do artigo 9º, da Lei Municipal nº 2.290, de 20 de dezembro de 2019, que aprovou o orçamento 
para o exercício de 2020, combinado com o inciso I, § 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964, na seguinte 
dotação:

11 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
001 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos
1011 - Revitalização, Urbanização das Vias Públicas.
3400000000000000000 – Despesas de Capital
3440000000000000000 – Investimentos
3449000000000000000 - Aplicações Diretas
03500000 – Cessão Onerosa ..................................................................................... R$ 70.000,00

1012 - Infraestrutura Turística - Revitalização das Orlas das Praia.



18/06/2020 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 3174

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 1033

3400000000000000000 – Despesas de Capital
3440000000000000000 – Investimentos
3449000000000000000 - Aplicações Diretas
03500000 – Cessão Onerosa ..................................................................................................... R$ 65.000,00

1015 - Infraestrutura Turística - Implantação, ampliação e Manutenção de Trapiches.
3400000000000000000 – Despesas de Capital
3440000000000000000 – Investimentos
3449000000000000000 - Aplicações Diretas
03500000 – Cessão Onerosa ................................................................................................... R$ 100.000,00

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES ................................................................... R$ 235.000,00

Art. 2º Como recursos necessários à execução do artigo anterior ocorrerão por conta do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimo-
nial do exercício anterior do vínculo de recurso 03500000 – Cessão Onerosa.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

São Francisco do Sul – SC, 5 de junho de 2020.

RENATO GAMA LOBO
Prefeito Municipal

WILSON FELÍCIO DOS REIS
Secretário Municipal de Finanças

Publicado em ___/___/_____. Edição DOM nº _____.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
DECRETO Nº 3.370, DE 15 DE JUNHO DE 2020.

O presente Decreto, por superávit financeiro, é decorrente do saldo financeiro do exercício de 2019, no valor de R$ 235.000,00 (duzentos e 
trinta e cinco mil Reais), que serão utilizados pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, para contratação do projeto estrutural 
do trapiche, localizado no bairro Paulas, e restauração do trapiche da Praia do Motta, localizado no centro histórico, além de complementar 
despesa da obra de pavimentação asfáltica, execução de drenagem e adequações dos passeios, conforme contemplado as ruas Francisco 
Machado de Souza e Sálvio Amado de Oliveira com Francisco Mascarenhas, ruas essas situadas no bairro Paulas, assim como o contrato de 
implantação e requalificação de passeio público com acessibilidade na Av. Dr. Nereu Ramos no bairro Rocio Grande.

São Francisco do Sul – SC, 15 de junho de 2020.

RENATO GAMA LOBO
Prefeito Municipal

WILSON FELÍCIO DOS REIS
Secretário Municipal de Finanças

DECRETO Nº 3.371/2020
Publicação Nº 2526139

DECRETO Nº 3.371, DE 15 DE JUNHO DE 2020.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DO CORRENTE EXERCÍCIO.

O Prefeito Municipal de São Francisco do Sul, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 59, inciso VI e IX, da Lei Orgânica do 
Município,

DECRETA:
Art.1º Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil Reais) ao orçamento do corrente exercício 
de conformidade com o inciso IV, do artigo 9º, da Lei Municipal nº 2.290, de 20 de dezembro de 2019, que aprovou o orçamento para o 
exercício de 2020, combinado com o inciso I, § 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964, nas seguintes dotações:

10 - Secretaria Municipal de Educação
002 - Educação Infantil
1007 - Construção, reforma, ampliação E manutenção das Escolas
3300000000000000000 – Despesas Correntes
3330000000000000000 – Outras despesas correntes
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3339000000000000000 - Aplicações Diretas
03360000 – Salário Educação .................................................................................. R$ 200.000,00

001 - Ensino Fundamental
1008 - Construção, reforma, ampliação E manutenção dos CMEIS
3300000000000000000 – Despesas Correntes
3330000000000000000 – Outras despesas correntes
3339000000000000000 - Aplicações Diretas
03360000 – Salário Educação .................................................................................. R$ 200.000,00

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES ................................................................... R$ 400.000,00

Art. 2º Como recursos necessários à execução do artigo anterior ocorrerão por conta do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimo-
nial do exercício anterior do vínculo de recurso 03360000 – Salário educação.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

São Francisco do Sul – SC, 5 de junho de 2020.

RENATO GAMA LOBO
Prefeito Municipal

WILSON FELÍCIO DOS REIS
Secretário Municipal de Finanças

Publicado em ___/___/_____. Edição DOM nº _____.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
DECRETO Nº 3.371, DE 15 DE JUNHO DE 2020.

A abertura de crédito suplementar, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil Reais), com o vínculo de recurso 03360000 – Salário Edu-
cação, oriundo do superávit decorrente do saldo financeiro do exercício de 2019, que será utilizado pela Secretaria Municipal de Educação, 
para aquisição de material de construção para manutenção e pequenos reparos das Unidades Escolares e CMEI’s.

São Francisco do Sul – SC, 15 de junho de 2020.

RENATO GAMA LOBO
Prefeito Municipal

WILSON FELÍCIO DOS REIS
Secretário Municipal de Finanças

INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADM. APAE
Publicação Nº 2526950

DECISÃO – INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

Eu, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, no uso das minhas atribuições e considerando o artigo 77 e 
seguintes da Lei nº 8.666/93 e alterações, e diante da solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, através da Comunicação Interna nº 
228/2020, recebida em 17/06/2020, conforme processo nº 14945/2020, referente ao Termo de Credenciamento firmado entre o credencian-
te FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO DO SUL e a credenciada ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE 
SÃO FRANCISCO DO SUL - APAE, que tem por objeto “...prestar serviços de atendimento de pacientes em reabilitação do desenvolvimento 
neuropsicomotor, da tabela SIA/SUS, para pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde.”, referente ao contrato nº 045/2019, 
acerca da Inexigibilidade de Licitação nº 028/2019, Determino a instauração de processo administrativo para apuração de possíveis irregu-
laridades quanto à execução, em função do possível descumprimento do contrato no que tange a “falta de produtividade em abril e a baixa 
em maio/2020. Entende-se que o estabelecimento estava fechado devido as medidas tomadas para enfrentamento do novo Coronavírus, 
entretanto, este prestador se enquadra como serviço essencial de acordo com a lei federal e o mesmo poderia estar atuando adjunto aos 
demais, para prestar serviços de saúde conforme contrato.”, conforme relatado através da Comunicação Interna nº 228/2020 da Secretaria 
Municipal de Saúde, afim de averiguar a existência de irregularidades que possam gerar descumprimento do contrato e consequentemente 
prejuízos ao município e, se for o caso, sugerir penalidades a serem aplicadas à credenciada.

A condução do processo administrativo ficará sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, representante do contratante cre-
denciante, responsável pela fiscalização do Contrato / Termo de Credenciamento.

A contratada credenciada deverá ser intimada a apresentar defesa, se assim quiser, informando o prazo de 05 (cinco) dias úteis.
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São Francisco do Sul, 17 de junho de 2020.

Maria José Costa
Secretária Municipal de Administração e
Gestão de Pessoas

PORTARIA 024-2020 - NOMEAR COMISSÃO ESPECIAL DE PREGÃO
Publicação Nº 2526935

PORTARIA SAMAE N.º 024 de 15 de junho de 2020.

CAROLYNE GOMES ESPINDOLA, DIRETORA-PRESIDENTE do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE, de São Francisco do 
Sul, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:

NOMEAR a “Comissão Especial de Pregão” do Serviço Autônomo Municipal de Agua e Esgoto, que terá a seguinte constituição:

PREGOEIRO: MURILO AMORIM
EQUIPE DE APOIO: FRANCESCA CALDEIRA GOMES BAPTISTA
EQUIPE DE APOIO: RICARDO ARINS SANTOS

Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se, registre-se e comunique-se.

Carolyne Gomes Espindola
Diretora Presidente do SAMAE

PORTARIA Nº 16.506/2020
Publicação Nº 2526472

PORTARIA nº 16.506, de 16 de junho de 2020.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL de Administração e Gestão de Pessoas, juntamente com o SECRETÁRIO MUNICIPAL de Educação, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 59, inciso IX, e art. 84, inciso II, todos da Lei Orgânica do Município, e pelo Decreto nº 
3.012/2018, e considerando o requerimento da Secretaria Municipal de Educação, por meio da Comunicação Interna nº 222/2020,

RESOLVEM:

Art. 1º PRORROGAR o prazo de validade do Processo Seletivo nº 012/2019, pelo prazo de mais 01 (um) ano, em conformidade com o dis-
posto no Edital do Processo Seletivo nº 012/2019 no Item 1.1.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

São Francisco do Sul - SC, 16 de junho de 2020.

MARIA JOSÉ COSTA
Secretária Municipal JUCÉLIO DE CARVALHO

Secretário Municipal de Educação

 Publicada em  _____/_____/_______. Edição DOM nº _________.
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PORTARIA Nº 16.507/2020
Publicação Nº 2526476

PORTARIA nº 16.507, de 17 de junho de 2020.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL de Administração e Gestão de Pessoas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 59, inciso IX, e 
art. 84, inciso II, todos da Lei Orgânica do Município, e pelo Decreto nº 3.012/2018, e considerando a Portaria nº 16.405, de 16 de abril de 
2020, que averbou o tempo de contribuição da servidora, e de acordo com o Ofício nº 34/2020, do IPRESF,

RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER Abono de Permanência à servidora MARLI LEONE BARZENSKI, matrícula nº 584886, ocupante do cargo de provimento 
efetivo de Assistente Executivo, atualmente exercendo suas atividades na Secretaria Municipal de Saúde, conforme declaração anexa, a 
partir de 27 de abril de 2020.

Art. 2º - O Abono de Permanência cessará quando da concessão do benefício de aposentadoria ao servidor titular do cargo de provimento 
efetivo.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, sendo seus efeitos retroativos a 27 de abril de 2020.

São Francisco do Sul - SC, 17 de junho de 2020.

MARIA JOSÉ COSTA
Secretária Municipal

Publicada em  _____/_____/_______. Edição DOM nº _________.
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São João Batista

Prefeitura

2ª RETIFICAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/PMSJB/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO 46/PMSJB/2020 
– SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Publicação Nº 2526961

2ª Retificação ao Processo Licitatório nº 059/PMSJB/2020 - Pregão Eletrônico 46/PMSJB/2020 – Sistema de Registro de Preços
Licitação de ampla concorrência com reserva de cota de 25% e itens exclusivos para microempresa, empresa de pequeno porte e micro-
empreendedor individual.

O Município de São João Batista (SC), pessoa jurídica de direito público, inscrito sob o CNPJ nº 82.925.652/0001-00, com Prefeitura na Praça 
Deputado Walter Vicente Gomes, 89, Centro, São João Batista, SC, CEP: 88.240-000, de conformidade com a Lei 8.666/93 e Decreto Federal 
10.024/19, por determinação de Augusto Correia Junior, Pregoeiro Municipal, torna pública a 2ª retificação ao Processo Licitatório nº 59/
PMSJB/2020 - Pregão Eletrônico 46/PMSJB/2020, do tipo menor preço por item, modo de disputa: aberto, para o registro de preços para 
eventual contratação futura de empresa especializada em prestação de serviços de hidrojateamento, limpa fossa e caminhão pipa destina-
dos a administração municipal, incluindo fundos, fundações e autarquia do município de São João Batista, SC. Houve alteração no Edital; 
A nova data de Início da sessão será as 8h30min do dia 07/07/2020 e Recebimento das propostas: até às 8h15min do dia 07/07/2020; 
no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, horário de Brasília – DF. Informações complementares: O edital em inteiro 
teor estará à disposição dos interessados nos sites www.portaldecompraspublicas.com.br e www.sjbatista.sc.gov.br. Quaisquer informações 
poderão ser obtidas no Departamento de Licitação do município de São João Batista, através do telefone (48) 3265-0195 ou e-mail: licita@
sjbatista.sc.gov.br ou licita02@sjbatista.sc.gov.br.

São João Batista, 17 de junho de 2020.

Augusto Correia Junior
Pregoeiro Municipal

DECRETO N° 3972/2020
Publicação Nº 2526568

DECRETO 3.972/2020

Altera o inciso V, do art. 1º, do Decreto Municipal n. 3.878/2020, o qual dispõe sobre o feriado municipal que homenageia o dia do padroeiro 
do município.

Considerando a Lei Municipal nº 3.978, de 16 de junho de 2020, a qual transformou, excepcionalmente neste ano, em ponto facultativo, o 
feriado de 24 de junho (Padroeiro do Município), previsto no artigo 1º, da Lei Municipal n. 221, de 29 de junho de 1971, a qual dispõe sobre 
as datas que são consideradas feriados no Município de São João Batista;
O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o artigo 67, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, DECRETA:
Art. 1st Fica alterado o inciso V, do art. 1º, do Decreto Municipal n. 3.878/2020, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º [...]
V - 24/06/2020 (quarta-feira): Dia do Padroeiro do Município, ponto facultativo para os Servidores Públicos Municipais, conforme Lei Muni-
cipal 3.978/2020;”
Art. 2nd Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
São João Batista, 17 de junho de 2020
Daniel Netto Cândido
Prefeito Municipal

DESPACHO DE SUSPENSÃO - PROCESSO LICITATÓRIO 065/PMSJB/2020 – PREGÃO PRESENCIAL 052/
PMSJB/2020

Publicação Nº 2526415

DESPACHO DE SUSPENSÃO

PROCESSO LICITATÓRIO 065/PMSJB/2020 – PREGÃO PRESENCIAL 052/PMSJB/2020
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA(S) INFORMATIZADO(S) E INTEGRADOS DE GES-
TÃO PÚBLICA MUNICIPAL E EDUCAÇÃO, DESENVOLVIDO EM TECNOLOGIA DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM, COM USUÁRIOS ILIMITADOS, 
PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, AUTARQUIA, FUN-
DOS, FUNDAÇÕES E CÂMARA DE VEREADORES.

CONSIDERANDO a impugnação interposta pela empresa IPM Sistemas Ltda, através do processo administrativo 0020.0002197/2020.

http://www.portaldecompraspublicas.com.br
mailto:licita@sjbatista.sc.gov.br
mailto:licita@sjbatista.sc.gov.br
mailto:licita02@sjbatista.sc.gov.br
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RESOLVE o Pregoeiro e equipe de apoio SUSPENDER a sessão pública de licitação que se realizaria no dia 19 de junho de 2020, às 9h, para 
análise do edital.
A nova data da sessão pública será oportunamente divulgada.

São João Batista 16 de junho de 2020.

Augusto Correia Junior
Pregoeiro Municipal

EXTRATO DO CONTRATO 004/FMAS/2020
Publicação Nº 2526886

Extrato do Contrato nº 004/FMAS/2020

Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social de São João Batista, inscrito no CNPJ nº 11.588.933/0001-68;
Contratada: Cagere Casa Assistencial Ltda, inscrita no CNPJ nº. 19.354.317/0001-54;
Processo Licitatório 006/FMAS/2020 – Inexigibilidade 001/FMAS/2020;
Objeto: Acolhimento institucional de longa permanência para "M. F.", "M. de L. C.", "M. da C." e "S. da S." do município de São João Batista, 
SC;
Valor global: O valor total devido à contratada é de R$ 238.164,00 (duzentos e trinta e oito mil cento e sessenta e quatro reais), sendo que 
o pagamento deste valor será realizado mensalmente, através de 12 parcelas no valor de R$ 19.847,00 (dezenove mil oitocentos e quarenta 
e sete reais);
Despesa orçamentária: (15) 3.3.90.39.53.00.00.00.00.00; (57) 3.3.90.39.53.00.00.00.00.00;
Data da assinatura: 17/06/2020;
Vigência contratual: 12 (doze) meses.
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2020 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 064/PMSJB/2020
Publicação Nº 2526740
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DECRETO N° 3970/2020
Publicação Nº 2526230
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São João do Oeste

Prefeitura

EXTRATO DO PROCESSO LICITATÓRIO 18/2020 FMS
Publicação Nº 2526819

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE
EXTRATO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18/2020
PARTES: Fundo Municipal de Saúde e PKR Industria e Comércio de Confecções Eireli
ORIGEM: Dispensa de licitação 15/2020
OBJETO: “Aquisição de 7.000 (sete mil) unidades de máscaras de tecido para serem disponibilizados a população de São João do Oeste, 
justificado em razão da doença Covid-19.”.
VALOR:10.500,00
PRAZO:17.06.2020 até 03.07.2020
São João do Oeste – 17 de junho de 2020
Fernando Bisigo– Prefeito Municipal
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São Joaquim

Prefeitura

CREDENCIAMENTO 001/2020 FMAS
Publicação Nº 2526801

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM

PROCESSO 24/2020
Credenciamento 001/2020

OBJETO: Credenciamento de estabelecimentos institucionais que visam o acolhimento de adultos com deficiência ou sequelas e idosos, 
inclusive com deficiência ou sequela, com comprometida ou nula existência de vínculo familiar, comunitário e social.
Abertura dia: 06/07/2020
Horário de Abertura: 13:30 horas

O Processo será regido pela Lei nº 8.666/93, em especial pelo contido no edital. Interessados poderão obter a cópia do edital, no Dep. 
de Compras no prédio da Prefeitura, horário de expediente ou ainda solicitar pelo e-mail pmsj_licitacao@hotmail.com ou ainda pelos sites 
http://www.saojoaquim.sc.gov.br - Compras inf. (49)3233-6457.

São Joaquim, 17 de junho de 2020

Giovani Nunes
Prefeito Municipal

DECRETO N° 209/2020
Publicação Nº 2527041

DECRET O Nº 209/2020

“QUE DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO”

O Prefeito Municipal de São Joaquim, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

DECRETA:
Art. 1º - O 13º salário será pago 50% (cinquenta por cento) no mês de junho, sendo que a segunda parcela será paga no mês de dezembro.

§1° - Para efeito deste artigo, serão contemplados os servidores efetivos, comissionados, inativos, pensionistas e programas federais (ESF, 
SAMU, CEO E CAPS).

§2° - Os demais servidores irão receber a primeira parcela do 13° salário equivalente a 50% (cinquenta por cento) no mês de novembro, e 
a segunda parcela será paga no mês de dezembro, ou no término de sua contratação.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições do Decreto Nº 004/2018, de 02/01/2018.

Gabinete do Prefeito Municipal de
São Joaquim, 16 de junho de 2020.

GIOVANI NUNES
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 332/2020
Publicação Nº 2526634

PORTARIANº 332/2020

O Prefeito Municipal de São Joaquim, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

Art. 1º - Conforme apresentação de Atestado Médico, fica READAPTADA TEMPORARIAMENTE pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, a 
servidora MARILEI DAS GRAÇAS GOULART ALMEIDA, ocupante do cargo de Professora, na E.B.M. Domingos Pereira Portela, bairro Jardim 
Bandeira, para desempenhar suas funções compatíveis com sua incapacidade na Secretaria da mesma U.E., com 20 horas semanais, período 

http://www.saojoaquim.sc.gov.br
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matutino, a contar do dia 10/06/2020 á 07/12/2020, quando a mesma deverá ser reavaliada.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e os seus efeitos retroagem ao dia 10/06/2020, ficando revogadas as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de
São Joaquim, 16 de junho de 2020.

GIOVANI NUNES
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 333/2020
Publicação Nº 2526636

PORTARIANº 333/2020

O Prefeito Municipal de São Joaquim, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:
Art. 1º - Conforme apresentação de Atestado Médico, fica READAPTADA TEMPORARIAMENTE pelo período de 90 (noventa) dias a servidora 
RENALDA CANDIDO ANSELMO, ocupante do Cargo de Professora, na Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto, para desempe-
nhar suas funções compatíveis com sua incapacidade no CAIC – Fúlvio Amarante Ferreira, bairro Jardim Minuano, com 20 horas semanais, 
a contar do dia 10/06/2020 á 08/09/2020, quando a mesma deverá ser reavaliada.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e os seus efeitos retroagem ao dia 10 de junho de 2020, ficando revogadas 
as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de
São Joaquim, 16 de junho de 2020.

GIOVANI NUNES
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 334/2020
Publicação Nº 2526637

PORTARIANº 334/2020

O Prefeito Municipal de São Joaquim, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

Art. 1º - Ficam concedidas Licenças para tratamentos de Saúde, conforme apresentações de Atestados Médicos aos seguintes servidores: 
– VALDECIR DA SILVA FURTADO, ocupante do cargo de Vigia, por 10 (dez) dias, a contar do dia 02/06/2020, para tratamento de saúde de 
sua esposa. – KIMBERLLY MENDES NUNES, ocupante da função de Agente Comunitário de Saúde - ESF, por 01 (um) dia, no dia 05/06/2020. 
– JULIANO RIBEIRO ZANELLA, ocupante do cargo de Encanador, a contar do dia 08/06/2020 e retorno de acordo com o INSS. – MARIA 
BEATRIZ DA SILVA AMARAL MACIEL, ocupante da função de Agente Comunitário de Saúde - ESF, por 01 (um) dia, no dia 09/06/2020. – 
EDNA GODINHO PADILHA, ocupante do cargo de Agente Administrativo, por 01 (um) dia, no dia 10/06/2020, para tratamento de saúde de 
seu filho. – PAULO CESAR MATOS BORGES, ocupante do cargo de Calceteiro, por 01 (um) dia, no dia 15/06/2020. – DONIZETE DA ROSA 
GOULART, ocupante do cargo de Calceteiro, por 02 (dois) dias, a contar do dia 15/06/2020. – SONIA REGINA COSTA, ocupante da função 
de Agente Comunitário de Saúde - ESF, por 03 (três) dias, a contar do dia 15/06/2020. – DANIELA MATOS SANTOS BECKHAUSER, ocupante 
da função de Enfermeira - ESF, por ½ (meio) dia, período matutino, no dia 15/06/2020. – DANIELA MATOS PEREIRA, ocupante do cargo de 
Agente Administrativo, por 01 (um) dia, no dia 15/06/2020, para tratamento de saúde de sua filha. – EROZITA PLACIDINA ROSA VELHO, 
ocupante da função de Agente Comunitário de Saúde - ESF, por 03 (três) dias, a contar do dia 15/06/2020. – JULIANA VIEIRA GRILLO, 
ocupante da função de Educadora Física, por 01 (um) dia, no dia 15/06/2020.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e produziu seus efeitos legais nas datas mencionadas no artigo 1º desta 
Portaria, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de
São Joaquim, 16 de junho de 2020.

GIOVANI NUNES
Prefeito Municipal
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PORTARIA N° 335/2020
Publicação Nº 2526639

PORTARIANº 335/2020

O Prefeito Municipal de São Joaquim, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

Art. 1º - De acordo com o Processo Seletivo Simplificado Emergencial nº 001/2020, homologado em 06/03/2020, Lei Nº 4.323/2015, Lei Nº 
4.324/2015 e Lei Nº 4.183/2013; fica concedida DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA ao senhor WAGNER PACHECO DA SILVA, para exercer a função 
de Vigia, na Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto, com 40 horas semanais, período noturno, a contar do dia 17/06/2020, 
vaga vinculada a Valdecir da Silva Furtado, que encontra-se em Licença Prêmio.

Parágrafo Único – A Designação referida no art. 1º será regida pelo Regime Estatutário, podendo o mesmo ser exonerado em qualquer 
tempo por motivos administrativos e/ou de ordem técnica.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de
São Joaquim, 17 de junho de 2020.

GIOVANI NUNES
Prefeito Municipal
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São José

Prefeitura

ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2020
Publicação Nº 2526837

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2020 – Processo nº 195/2020 – Proc. Adm. 2832/2020. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE DISPENSERS PARA ÀLCOOL EM GEL E/OU SABONETE LÍQUIDO E PAPEL TOALHA, MÁSCARA REUTILIZÁVEL E TERMÔME-
TRO DIGITAL INFRAVERMELHO PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E SECRETARIAS MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
DE SÃO JOSÉ/C. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: De 18 de junho de 2020 às 18h00min até o dia 24 de junho de 2020, às 16h00min. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 16h00min do dia 24 de junho de 2020, INÍCIO DA SESSÃO DA DISPUTA DE PREÇOS: Às 16h00min do dia 
24 de junho de 2020. Retirada do edital no link: http://wbc.pmsj.sc.gov.br/. Maiores informações: Fone: (48) 33810002.

ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2020
Publicação Nº 2527179

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2020 – Processo nº 206/2020 – Proc. Adm. 3001/2020. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70%, EM GEL, PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS, FUNDAÇÕES E AUTARQUIA QUE FAZEM PARTE 
DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ/SC. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: De 18 de junho de 2020 às 18h00min até o dia 25 de junho de 2020, 
às 14h00min. ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 14h00min do dia 25 de junho de 2020, INÍCIO DA SESSÃO DA DISPUTA DE PREÇOS: Às 
14h00min do dia 25 de junho de 2020. Retirada do edital no link: http://wbc.pmsj.sc.gov.br/. Maiores informações: Fone: (48) 33810002.

ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DA TOMADA DE PREÇOS N°001/2020
Publicação Nº 2527020

ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 496/2020 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 007/2020

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRE-
NAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONTENÇÕES E SINALIZAÇÃO VIÁRIA PARA ADEQUAÇÃO DO TRAÇADO VIÁRIO DA RUA ELIAS MERISE, NO 
BAIRRO ROÇADO, EM SÃO JOSÉ/SC.

A Comissão Permanente de Licitações (CPL) reuniu-se para análise e julgamento das propostas de preços apresentadas pelas empresas 
abaixo, habilitadas no processo em epígrafe.

EMPRESAS HABILITADAS

· CONSTRUÇÕES SCHROEDER EIRELI;
· DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA;
· DJP CONSTRUÇÕES LTDA EPP;
· KS CONSTRUÇÕES EIRELI.

ANÁLISE DA COMISSÃO

Em análise às propostas apresentadas pelas empresas habilitadas, a Comissão Permanente de Licitações (CPL) concluiu que as exigências 
contidas no edital e nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações foram plenamente atendidas, decidindo assim:

CLASSIFICAR AS PROPOSTAS DAS EMPRESAS

· CONSTRUÇÕES SCHROEDER EIRELI;
· DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA;
· DJP CONSTRUÇÕES LTDA EPP;
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· KS CONSTRUÇÕES EIRELI.

Entretanto, a empresa DJP CONSTRUÇÕES LTDA EPP, pelo fato de ser a Empresa de Pequeno Porte (EPP) mais bem classificada, conforme 
Certidão Simplificada (fls.550) dos autos faz jus aos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e 
da Empresa de Pequeno Porte). Dessa forma, obteve o benefício de apresentar no prazo de 01 (um) dia útil, contados a partir do dia 16 de 
junho do corrente, uma nova proposta de valor abaixo ao apresentado pela empresa DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA, até então a primeira 
classificada.

Assim sendo, após análise das propostas apresentadas, bem como da NOVA PROPOSTA apresentada pela empresa DJP CONSTRUÇÕES 
LTDA EPP ficam de tal modo classificadas pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL as empresas:

1ª Classificada: DJP CONSTRUÇÕES LTDA EPP: R$ 458.031,21 (quatrocentos e cinq-enta e oito mil, trinta e um reais e vinte e um centavos).

2ª Classificada: DE FARIA CONSTRUÇÕES LTDA: R$ 458.032,27 (quatrocentos e cinq-enta e oito mil, trinta e dois reais e vinte e sete cen-
tavos).

3ª Classificada: KS CONSTRUÇÕES EIRELI: R$ 491.706,14 (quatrocentos e noventa e um mil, setecentos e seis reais e quatorze centavos).

4ª Classificada: CONSTRUÇÕES SCHROEDER EIRELI EPP: R$ 502.291,01 (quinhentos e dois mil, duzentos e noventa e um reais e um 
centavo).

O resultado deste julgamento será publicado no Diário Oficial do Município (DOM/SC), contando-se a partir dessa data, prazo para eventual 
recurso. Não havendo recurso o processo será encaminhado à autoridade superior para fins de Homologação, Anulação ou Revogação.

São José, 17 de junho de 2020.
Júnior Palharini Garcia Paulo Dutra
Presidente da CPL Membro da CPL

Iriberto Antônio M. Júnior Humberto Alcino da Silva
Membro da CPL Membro da CPL

ANÁLISE E RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 
N°008/2020

Publicação Nº 2526764

ANÁLISE E RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2209/2020
PROCESSO DE COMPRAS Nº 152/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDU-
CAÇÃO INFANTIL (CEI) BOM JESUS DE IGUAPE COM SISTEMA MODULAR, EM SÃO JOSÉ/SC

A Comissão Permanente de Licitações (CPL) reuniu-se para análise e julgamento dos documentos de habilitação apresentados pelas em-
presas abaixo, participantes do processo em epígrafe, cujo exame contou com a assessoria da Secretaria de Infraestrutura via Despacho.

EMPRESA LICITANTE:

· POLIBOX SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA;

1 - MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA:

Em colaboração com o presente certame, a Secretaria de Infraestrutura, exarou um despacho informando que a empresa fica HABILITADA 
TECNICAMENTE:

1 – MANIFESTAÇÕES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES:

A Comissão Permanente de Licitações (CPL) concluiu que as exigências contidas no edital e nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, 
foram plenamente atendidas pela empresa POLIBOX SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA.

Em vista do exposto acima e à luz da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, e no regramento contido no Edital, a Comissão Permanente de 
Licitações (CPL) RESOLVE:
HABILITAR A EMPRESA:

· POLIBOX SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA;

O resultado deste julgamento será publicado no Diário Oficial do Município (DOM/SC). Como a empresa abriu mão dos prazos recursais da 
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fase de habilitação e proposta, a sessão pública para abertura da proposta de preços, ocorrerá no dia 19/06/2020, às 14h30min, no Centro 
Administrativo do Município de São José.

São José, 17 de junho de 2020.
Júnior Palharini Garcia Paulo Dutra
Presidente da CPL Membro da CPL

Humberto Alcino da Silva Iriberto Antônio M. Júnior
Membro da CPL Membro da CPL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°145/2020
Publicação Nº 2526867

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2020 – PE 004/2020 – Processo 017/2020 – Proc. Adm. 0797/2020 – Fornecedor: SÓLIDA SERVIÇOS 
DE MÃO DE OBRAS EIRELI ME. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GALERIA DE CONCRETO DE SECÇÃO QUA-
DRADA, PRÉ-MOLDADADA EM CONCRETO ARMADO, CONFORME NBR 12396:2017 PARA APLICAÇÃO SOBRE LEITO DE REGULARIZAÇÃO 
EM CONCRETO OU SOLO RESISTENTE, PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO, MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DRE-
NAGEM PLUVIAL, NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ/SC. Valor da ATA: R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). Vigência: A vigência da 
Ata de Registro de Preços será por 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. Data da assinatura: 08 de junho de 2020.

COMUNICADO - CONCORRÊNCIA N.º 015/2017
Publicação Nº 2527186

COMUNICADO

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA Nº 015/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11975/2017
PROCESSO DE COMPRAS Nº 922/2017

OBJETO: CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E CUSTÓDIA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS RETIDOS POR AGENTE PUBLICO EM 
OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DAS POSTURAS MUNICIPAIS, TRANSPORTE, TRÂNSITO URBANO E RODOVIÁRIO NO ÂMBITO DA SUA 
CIRCUNSCRIÇÃO, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ.

A Comissão Permanente de Licitações leva ao conhecimento dos licitantes e demais interessados, que conforme sentença exarada nos 
autos do Mandado de Segurança nº 0307367-34.2018.8.24.0064, fica declarada HABILITADA na Concorrência nº 015/2017 a empresa SC 
REMOÇÕES E GUARDA DE VEÍCULOS EIRELI ME.

Salientamos ainda que o envelope de proposta de preços da referida empresa foi aberto em sessão pública ocorrida no dia 24 de junho de 
2019, conforme AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 4023264-24.2018.8.24.0900.

Maiores informações, na Comissão Permanente de Licitações, sito à Avenida Acioni Souza Filho, nº 403, 3º andar, Praia Comprida, São José/
SC, das 13 às 19 horas.

São José, 17 de junho de 2020.

Junior Palharini Garcia
Presidente da CPL

DECRETO Nº 13446/2020
Publicação Nº 2527321

DECRETO Nº 13446/2020
CONCEDE PENSÃO POR MORTE NA FORMA QUE ESPECIFICA.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso de suas atribuições concedidas pelo disposto no art. 62, incisos IV e VI, da Lei Orgânica 
Municipal, c/c a Lei Municipal n. º 2.248/91 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e considerando o que consta no Processo nº 
12291/2019 e com base no artigo 40, §7º, I, da Constituição Federal,

DECRETA:
Art. 1º - Conceder Pensão por Morte a Sra. CLAUDETE DE SOUZA, companheira do servidor inativo MANOEL CRISPIM DE SOUSA, matrí-
cula 160-0, aposentado no cargo de “Trabalhador Braçal”, lotado na Secretaria dos Transportes, Obras e Serviços Públicos, falecido em 
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05/12/2019, no valor correspondente a totalidade dos seus proventos, sendo 100% (cem por cento) de pensão, a contar de 05/12/2019, 
sendo o benefício revisto na mesma proporção e na mesma data definida para o Regime Geral de Previdência Social.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 05/12/2019.

Paço Municipal em São José (SC), 16 de junho de 2020.

ADELIANA DAL PONT
Prefeita Municipal
VERA SUELY DE ANDRADE
Secretária de Administração

PORTARIA Nº 800 - COMISSÃO PROCESSO SELETIVO UAB
Publicação Nº 2527283

PORTARIA Nº 800 de 17 de Junho de 2020

DESIGNA OS MEMBROS DA BANCA DE AVALIAÇÃO REFERENTE AO EDITAL INTERNO 002/2020/SME/PMSJ QUE TRATA DO PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A FUNÇÃO DE COORDENADOR DE POLO UAB.

A Secretária Municipal de Educação, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 66, inciso IV, da Lei Orgânica do Mu-
nicípio de São José – SC;

RESOLVE:
I – DESIGNAR Comissão que avaliará as inscrições para o processo seletivo simplificado para a função de coordenador de Polo UAB, bem 
como proceder ao exame dos atos e fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos, sendo integrada pelos seguintes membros:

LENICE LUCIA CAUDURO DA SILVA - Matrícula 10846-4
JULIANA CRISTINA DOS SANTOS PRUDÊNCIO - Matrícula 13930-0

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

III – Ficam revogadas as disposições em contrário.

São José, 17 de Junho de 2020.

LILIAN SANDIN BOEING
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA SMI/PMSJ Nº 016/2020
Publicação Nº 2526877

PORTARIA SMI/PMSJ nº 014, de 03 de JUNHO de 2020.

DESIGNA FISCAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, DECORRENTE DE LICITAÇÃO PÚBLICA, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 8.666/1993.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 2.132, 
de 04 de abril de 1990 e tendo em vista o disposto no art. nº 65, da Lei Ordinária nº 2.248, de 20 de março de 1991,

RESOLVE:
Art. 1º – Designar o Servidor Sr. Jailson Hames, matrícula n° 33154-6, para efetuar a fiscalização do Ata de Registro de Preços nº 145/2020 
decorrentes do Pregão Eletônico nº 4/2020, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/1993, devendo desempenhar as seguintes funções:

I. Acompanhar toda a execução contratual;
II. Manter cópias legíveis do Contrato, Edital de Licitação, seus anexos e da proposta vencedora;
III. Ter pleno conhecimento dos termos contratuais;
IV. Esclarecer dúvidas da contratada quanto à execução;
V. Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato;
VI. Exigir da contratada o fiel cumprimento de todas as obrigações contratuais;
VII. Solicitar a substituição de qualquer funcionário da contratada que embarace a atividade fiscalizatória;
VIII. Determinar a regularização de faltas, defeitos ou incoerências;
IX. Adotar medidas para que a fiscalização garanta a qualidade do produto final e/ou o pagamento apenas dos serviços efetivamente exe-
cutados
X. Verificar a conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de acordo com o objeto do contrato;
XI. Atestar as notas fiscais e/ou faturas correspondentes à prestação dos serviços;
XII. Prestar informações a respeito da execução do objeto e de eventuais glosas nos pagamentos devidos à contratada;
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XIII. Solicitar à autoridade superior as providências que extrapolem a sua competência;
XIV. Documentar e motivar todas as alterações e prorrogações contratuais;
XV. Conhecer os limites e as regras para alterações contratuais previstos nas normas licitatórias
Art. 2º – Na ausência do servidor designado no artigo anterior ficará automaticamente designada a Servidor Sr. Valdenir vitor de Souza - 
matrícula n.º 1227-0, pelo período que durar o afastamento, devendo obedecer aos mesmos deveres.

Art. 3º – Ocorrendo o afastamento de ambos os fiscais designados, o órgão gestor do contrato designará, por intermédio de portaria, outro 
que os substitua, pelo período do afastamento.

Art. 4º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Milton Bley Junior
Secretário Municipal de Infraestrutura

Câmara muniCiPal

AVISO DE REABERTURA DO PP 007/2020 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
Publicação Nº 2526556

ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO JOSÉ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 007/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 054/2020
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA ESPECIALIZADA, COM FORNE-
CIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÍNUA, EM REGIME DE HORAS E PISO SALARIAL 
DEFINIDOS PELO ACORDO, CONVENÇÃO OU DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO DA CATEGORIA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ/SC, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, JARDINEIRO, RECEPCIONISTA, SERVENTE 
DE LIMPEZA, ZELADOR E LÍDER DE LIMPEZA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO QUADRO DE QUANTIDADES E CUSTOS 
E NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARTES INTEGRANTES DO EDITAL.

A Diretoria de Administração da Câmara Municipal de São José comunica aos interessados a REABERTURA do presente Pregão com período 
do recebimento dos envelopes de proposta e habilitação a partir da data de hoje até às 13h:50min do dia 09/07/2020.

O credenciamento dos representantes das empresas licitantes e o início da sessão pública para abertura das propostas, lances verbais e 
habilitação será realizada na mesma data, 09/07/2020, a partir das 14h:00min, imediatamente ao término do prazo para recebimento dos 
envelopes lacrados.

Durante a sessão pública será respeitado o distanciamento de 01 (um) metro entre os presentes, conforme as orientações da OMS. Ade-
mais, será permitido somente um representante para cada licitante e o uso de máscara será obrigatório para todos presentes.

A íntegra do Edital estará disponível para acesso gratuito no Portal Eletrônico da Câmara Municipal de São José, no endereço: http://www.
cmsj.sc.gov.br.

Informações e esclarecimentos poderão ser obtidos junto a Diretoria de Administração, Pregoeira e Equipe de Apoio, das 13h00min às 
19h00min, ou através dos telefones: (48) 3029-1355, (48) 3029-1302 e (48) 3029-1380.

São José, Santa Catarina, 17 de junho de 2020.

Luciano Alves
Diretor de Administração

EXTRATO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2016 - CLARO S.A.
Publicação Nº 2527187

EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 001/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 072/2020/DA
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ/SC
CONTRATADA: CLARO S.A.
OBJETO: Prorrogação do Contrato nº 001/2016 através de Termo Aditivo.
VALOR: R$ 77.467,20 (setenta e sete mil quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: item orçamentário 3.3.90.39.00
PRAZO: 12 (doze) meses
FUNDAMENTO: Art. 57, II da Lei n.º 8.666/1993

http://www.cmsj.sc.gov.br
http://www.cmsj.sc.gov.br
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LEI N.º 5.882, DE 17 DE JUNHO DE 2020.
Publicação Nº 2526982

LEI N.º 5.882, DE 17 DE JUNHO DE 2020.

ESTABELECE A INSTALAÇÃO DE ALERTA DE SEGURANÇA SOBRE ASSALTOS NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ PROMULGA, NOS TERMOS DO ART. 53, §§ 3º E 7º, DA LEI ORGÂNICA c/c ART. 228 
DO REGIMENTO INTERNO, A SEGUINTE LEI SANCIONADA TACITAMENTE, RESULTANTE DO PROJETO DE LEI NÃO VETADO PELO PREFEI-
TO:

Art. 1º Fica estabelecido que os ônibus do transporte público municipal passarão a contar com sistema de alerta de segurança.
§1º O sistema de alerta será instalado nos letreiros luminosos dos respectivos ônibus;
§2º O acionamento do mesmo será feito somente pelo motorista ou cobrador.

Art. 2º As empresas de transporte coletivo municipal terão, a partir da publicação no Diário Oficial do Município o prazo de 90 (noventa) 
dias para se adequarem ao ditame legal.

Art. 3º Na hipótese de não cumprimento da norma presente, o poder público municipal estabelecerá as devidas sanções.

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

Câmara Municipal de São José, 17 de junho de 2020.

MICHEL DA SILVA SCHLEMPER
Presidente

LEI N.º 5.883, DE 17 DE JUNHO DE 2020.
Publicação Nº 2527070

LEI N.º 5.883, DE 17 DE JUNHO DE 2020.
INSTITUI NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ O PROGRAMA DE ATENDIMENTO DE PESSOAS DIAGNOSTICADAS COM NEOPLASIA 
(CÂNCER), “PROGRAMA FILA ZERO”.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ PROMULGA, NOS TERMOS DO ART. 53, §§ 3º E 7º, DA LEI ORGÂNICA c/c ART. 228 
DO REGIMENTO INTERNO, A SEGUINTE LEI SANCIONADA TACITAMENTE, RESULTANTE DO PROJETO DE LEI NÃO VETADO PELO PREFEI-
TO:

Art. 1º Fica instituído no âmbito do município de São José, o “Programa Fila Zero” no atendimento de pessoas diagnosticadas com neoplasia 
(câncer) nas unidades de saúde do município.

Art. 2º O “Programa Fila Zero” consiste em priorizar nas unidades de saúde do município de São José o atendimento dos pacientes diag-
nosticados com a doença citada no artigo antecedente, principalmente no agendamento de consultas ou exames, no prazo máximo de 72 
(setenta e duas) horas, após o encaminhamento médico.

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

Câmara Municipal de São José, 17 de junho de 2020.

MICHEL DA SILVA SCHLEMPER
Presidente
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São José do Cedro

Prefeitura

EDITAL Nº002/2020
Publicação Nº 2526361

EDITAL Nº002/2020
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DÍVIDA ATIVA

O Município de São José do Cedro faz saber aos contribuintes abaixo relacionados que os mesmos ficam NOTIFICADOS da Dívida Ativa e 
convocados para recolher ao Erário Municipal os valores abaixo discriminados, provenientes de impostos, taxas, contribuições e demais 
serviços referentes ao exercício de 2019, segundo os artigos 40 a 44 da Lei Complementar n° 009/2005, em conformidade com os disposi-
tivos legais, sob pena de ser efetivado o protesto e posterior cobrança Judicial, independentemente de qualquer aviso, ficando o notificado 
responsável pelas despesas e acréscimos oriundos do Protesto e da Execução Judicial.
Os respectivos valores são expressos em reais até 16 de junho de 2020.

NOME Nº CAD. DA PESSOA REAIS

ADEMAR DOS SANTOS ANTUNES 343 477,78

ALEXANDRE BACKES 2225 477,78

ALTAIR FAVERO 6990 1814,51

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 675 477,78

ARI DARCI WILLENBRING 6876 477,78

AUGUSTO THEISEN 6453 477,78

CLAUDIO FURTADO 2356 477,78

DARCI LAGNI 6461 477,78

EDANIR DE BORTOLI 5247 812,5

ELOI LAUERMANN 12510 189,96

ESPOLIO DE GECI OZORIO BIZOTTO 6868 549,91

EVANDA FATIMA TAUBE 599 69,7

EVANDRO BECKENKAMP 12710 23,58

GELSON LUIS HOFF 6099 76,67

GIOVANI BUSNELLO VIEIRA 1737 99,11

ILDO JOSÉ EBERHARDT 5259 477,78

JAKSON PEDRO KRINDGES 2795 497,85

JAMPIER DA ROSA DOS SANTOS 991 341,44

JANAINA EUFRASIA DE OLIVEIRA 4438 1306,01

JOÃO ODACIR DE MELLO 3110 313,34

JONAS ESCOBAR LEIDENS 3820 124,99

JULIANA TREREZINHA BERGMANN 2815 303,45

MARIA RAMOS RODRIGUES 387 146,92

MAURICIO ZIGLIOLI 2511 477,78

NATALIA LUANA LÍBERO 3776 149,61

ROMANO JOÃO SBARDELOTTO 4518 476,86
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ROQUE WOLFART 4558 477,78

SERGIO PAULO MANTOVANI 4953 437,24

TIAGO DE LIMA 3094 477,78

VALDECI MIERES 1134 131,23

VALDUIR LASSIG 269 477,78

VALMIR LUIZ BACHMANN 1049 477,78

VILSON BERNARDO SCHAFFER 5236 477,78

VOLMIR CARLOS BIZOTTO 7713 338,54

Os contribuintes notificados referentes às Dívidas Ativas de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), multa, CM (Contribuição De Melho-
ria), de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), ISSQN-CUB, TLV (Taxa de Licença e Vistoria), TVS (Taxa Vigilância Sani-
tária), TB (Taxa de Baixa), entre outros tributos, poderão contestar os valores desta notificação no prazo de 30 dias desta publicação, em 
requerimento dirigido a Secretaria da Fazenda, conforme Artigo 30 e 31 da Lei Complementar n° 009/2007, de 27 de Setembro de 2005.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CEDRO, ESTADO DE SANTA CATARINA, 17 de Junho de 2020.

ANTÔNIO PLÍNIO DE CASTRO SILVA
Prefeito Municipal

EXTRATO PREGÃO PRESENCIAL N.70/2020
Publicação Nº 2526176

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO - SC
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº70/2020

O Município de São José do Cedro, usando de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Federal 8.666/93, demais alterações 
vigentes, e Lei Federal 10.520/02 promove Processo Licitatório nº70/2020, Edital de Pregão Nº70/2020, Objeto: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS 
SOB MEDIDA PARA INSTALAÇÃO NO NOVO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO - "2ª Etapa". Recebimento, 
abertura e julgamento às 09:00 horas do dia 01/07/2020, no Setor de Compras, Contratos e Licitações da Prefeitura Municipal, sita na Rua 
Jorge Lacerda 1049, São José do Cedro – SC, Edital e anexos disponível no www.prefcedro.sc.gov.br, maiores informações pelo e-mail com-
pras@prefcedro.sc.gov.br, ou telefone: 0xx49-36436300, no Depto de Compras, no horário de expediente, site da Prefeitura de São José do 
Cedro – SC. Antonio Plinio de Castro Silva – Prefeito Municipal.

http://www.prefcedro.sc.gov.br
mailto:compras@prefcedro.sc.gov.br
mailto:compras@prefcedro.sc.gov.br
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São Lourenço do Oeste

Prefeitura

EXTRATO DA JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 003/2020.
Publicação Nº 2527386

EXTRATO DA JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 003/2020.

FINALIDADE: Constitui-se objeto da presente Inexigibilidade de Chamamento Público a celebração de termo de colaboração com REDE 
FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER, CNPJ 06.536.696/0001-51, com sede na Rua Coronel Bertaso, nº 274, Centro, em São Lourenço do 
Oeste/SC, para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à referida 
entidade, conforme condições estabelecidas no Termo que faz parte do presente edital.

RESUMO: Termo de Colaboração com a REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER de São Lourenço do Oeste, SC.

OBJETO: CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO POR PARTE DO MUNICÍPIO À REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER, COM A FINALI-
DADE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, FOLHA DE PAGAMENTO E IMPOSTOS DA ENTIDADE.

FUNDAMENTO LEGAL: ART. 31, CAPUT E INCISO II, DA LEI 13.019/2014, COM A REDAÇÃO QUE LHE FOI DADA PELA LEI 13.204/2015; 
ARTS. 25, V e 55, XXIX, DA LEI ORGÂNICA MUNCIPAL, E LEI Nº 2.553, DE 10 DE JUNHO DE 2020.

DO RESUMO DA JUSTIFICATIVA: CONSIDERANDO o regramento contido na Lei 13.019/2014, com as alterações que lhe foram dadas pela 
Lei 13.204/2015, no que tange ao regime jurídico e às exigências materiais e procedimentais para a celebração de parcerias e entre a 
administração pública e as entidades e/ou organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalida-
des de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho 
inseridos em termos de colaboração, em termos de Colaboração ou em acordos de cooperação; CONSIDERANDO que através da LEI Nº 
2.553, DE 10 DE JUNHO DE 2020, foi autorizado o repasse de recursos da ordem de R$ 18.000,00 pelo Município à REDE FEMININA DE 
COMBATE AO CÂNCER de São Lourenço do Oeste, bem como que existe dotação orçamentária para tal; CONSIDERANDO que a referida 
entidade tem por fins e objetivos, voltados para a promoção das atividades de finalidades de relevância pública e social: I) Prestar serviços 
de educação e esclarecimento sobre câncer; II) promover exames/preventivos para diagnostico precoce do câncer e possibilitar a assistên-
cia media que se fizer necessária; III) prestar serviços de natureza assistencial e filantrópica a toda a coletividade, dentro do seu limite de 
ação, que abrange a comunidade de são Lourenço do Oeste, e municípios vizinhos; tudo conforme expressamente definido em seu estatuto 
social; CONSIDERANDO a solicitação de recursos formalizada pela entidade, acompanhada da documentação mínima necessária, estatuto 
social, ata da assembleia de eleição da diretoria, relatório de atividades desenvolvidas/serviços prestados pela entidade no exercício 2019, 
balancete geral anual e balanço patrimonial, certidões de declaração de utilidade pública em âmbito estadual e municipal, comprovações 
do enquadramento como entidade beneficente de assistência social, e, certidões negativadas de débitos exigidas em lei; CONSIDERANDO, 
ainda, o inegável serviço público prestado pela entidade no decorrer dos vários anos de sua existência (única dessa natureza, aliás, existente 
no Município) em todas as áreas de atuação acima delineadas, assistência social, educação e saúde; CONSIDERANDO, por fim, que cumpre 
todos os requisitos legais exigidos para o caso, bem como no mérito da proposta contida neste está em conformidade com a modalidade 
de parceria que se pretende adotar.

PORTARIA Nº 031, DE 10 DE JUNHO DE 2020.
Publicação Nº 2527161

PORTARIA Nº 031, DE 10 DE JUNHO DE 2020.

O PRESIDENTE DA AUTARQUIA - INSTITUTO CULTURAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE E PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribui-
ções legais que lhe confere o artigo 19, da Lei Complementar nº 81, de 16 de março de 2007;

CONSIDERANDO a Portaria n° 030, de 08 de junho de 2020, que determinou a ampliação da carga horária do servidor público municipal 
temporário, Sr° GILVANI MELO, ocupante do cargo de Instrutor de Música - Acordeom, de 10 para 20 horas semanais;

RESOLVE:
Art. 1° Revogar a Portaria n° 030, de 08 de junho de 2020, que determinou a ampliação da carga horária do servidor público municipal 
temporário, Sr° GILVANI MELO, ocupante do cargo de Instrutor de Música - Acordeom, de 10 para 20 horas semanais;

Art. 2º As despesas decorrentes desta Portaria, correrão por conta das dotações específicas do Orçamento Municipal em execução.

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

São Lourenço do Oeste - SC, 10 de junho de 2020.
GIZELE KALINOSKI
Presidente da Autarquia
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São Miguel da Boa Vista

Prefeitura

08-2020 FMS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 16/2019 FMS
Publicação Nº 2526372

08/2020 FMS PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 16/2019 FMS
Contrato de Prestação de Serviço com fornecimento de materiais
Obra – Empreitada Global

O MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA, Estado de Santa Catarina, com sede na Rua São Luiz, nº. 210, inscrito no CNPJ Nº. 
80.912.124/0001-82 neste ato representado pelo Prefeito Municipal em exercício o Sr. VILMAR SCHMAEDECKE, brasileiro, casado, residente 
e domiciliado na Linha Anta Gorda, s/n°, interior, neste Município, inscrito no CPF n.º 938.411.089-20, RG n°. 3.299.783, doravante de-
nominado CONTRATANTE e a empresa BCBL CONSTRUTORA EIRELI, estabelecida na Rua São João D, n°. 72, Edifício Novo Mundo, CEP: 
89.801-230, no Município de Chapecó, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ Nº. 09.241.672/0001-63, neste ato representado pelo 
Sr. BRUNO CESAR BUENO DE LIMA, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº. 070.973.909-56, residente e domiciliado na cidade de Chapecó-SC 
doravante denominado de CONTRATADA, resolvem ADITAR o contrato nº. 16/2019 FMS, de acordo com o Edital do Processo Licitatório n.º 
12/2019 FMS, pelas seguintes clausulas que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente termo aditivo tem como finalidade a prorrogação da vigência do contrato nº.16/2019 FMS por 50 dias, considerando o requeri-
mento da empresa a qual justificou a paralização das obras devido a pandemia do COVID-19, e em função das alterações climáticas típicas 
do período em que estamos.
Ficam as demais cláusulas e condições firmadas no contrato inalteradas.
JUSTIFICATIVA: Este termo aditivo tem como finalidade a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº16/2019 FMS, considerando o 
requerimento da empresa a qual justificou a paralização das obras devido a pandemia do COVID-19, e em função das alterações climáticas 
típicas do período em que estamos, sendo assim se justifica a prorrogação da vigência do projeto e do tempo para término das obras pela 
contratada.
E por ser esta a expressão de vontade dos contratantes, assinam o presente termo, em duas vias de igual teor.

São Miguel da Boa Vista, SC,30 de maio de 2020.
VILMAR SCHMAEDECKE
Prefeito Municipal

BCBL CONSTRUTORA EIRELI CNPJ sob nº. 09.241.672/0001-63
Representante Legal

14/2020 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 31/2019
Publicação Nº 2526375

14/2020 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 31/2019

O Município de São Miguel da Boa Vista, Estado de Santa Catarina, com sede na Rua São Luiz 210, inscrito no CNPJ Nº. 80.912.124/0001-
82 neste ato representado pelo Prefeito Municipal em exercício o Sr. VILMAR SCHMAEDECKE, brasileiro, casado, residente e domiciliado na 
Linha Anta Gorda, s/n°, interior, neste Município, inscrito no CPF nº. 938.411.089-20, RG n°. 3.299.783, doravante denominado CONTRA-
TANTE e a empresa INVIOCAR SEGURANÇA DE VEICULOS LTDA – ME, pessoa Jurídica de Direito Privado, estabelecida na AV Salgado Filho, 
nº. 307, Centro, no Município de Erechim – RS, inscrito no CNPJ sob nº. 14.567.714/0001-90, neste ato representado pelo seu representante 
legal Sra. ELISIANE DE GREGORI CORREA, brasileira, residente e domiciliado no Município de Erechim - RS, doravante denominado de 
CONTRATADA, resolvem entre si e na melhor forma de direito, aditar o contrato nº 31/2019, para constar a seguinte alteração:

Cláusula Primeira - DA VIGÊNCIA
O prazo Contratual fica prorrogado por mais 12 (Doze) meses, contados a partir de 27/05/2020 até 27/05/2021.
Cláusula Segunda - DO VALOR
Os valores contratados serão permanecerão os mesmos contratados anteriormente, sendo um valor de R$ 57,00 reais por veículo/mês, 
perfazendo um total de R$ 570,00 mensais para 10 locações que são a quantia contratada, totalizando um valor de R$ 6.840,00 no período 
de 12 meses.
Cláusula Terceira - DAS DOTAÇÕES
As despesas resultantes deste correrão a conta de Dotações Orçamentárias vigentes no ano.
Cláusula Quarta - DAS DEMAIS CLÁUSULAS
As demais cláusulas e condições do contrato ora aditado permanecem em vigor.
E por estarem acordados, assinam o presente Termo, em duas vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, obrigando seus 
sucessores legais, a cumpri-lo mutuamente.

São Miguel da Boa Vista 21 de maio de 2020.
MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA/SC
VILMAR SCHMAEDECKE
PREFEITO MUNICIPAL
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INVIOCAR SEGURANÇA DE VEICULOS LTDA ME
REPRESENTANTE LEGAL

TESTEMUNHAS:

____________________________ _____________________________
Nome:     Nome:
CPF nº     CPF nº

EDITAL 22/20 - PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS
Publicação Nº 2527368

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA - SC.
PROCESSO LICITATÓRIO N° 22/2020
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS

VILMAR SCHMAEDECKE, Prefeito Municipal de São Miguel da Boa Vista (SC), torna publico, Licitação do tipo PREGÃO PRESENCIAL – REGIS-
TRO DE PREÇOS, o presente tem por finalidade AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL/GENUINAS E DE PEÇAS 
DE REPOSIÇÃO/PARALELAS NOVAS PARA OS VEICULOS E MÁQUINAS DE TODAS AS SECRETARIAS, PARA ENTREGA NO PERÍODO DE 12 
MESES, e estará recebendo envelopes da documentação e proposta até às 08:00 horas do dia 30/06/2020. Maiores informações, bem como 
cópia do edital na integra encontram-se disponíveis no site do município, bem como poderão ser obtidas com o setor de Licitações, e setor 
de compras, de Segunda a Sexta–Feira, no horário das 07:30 às 11:30. A presente licitação será regida pela Lei n. 10.520/02 com aplicação 
subsidiaria da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores. São Miguel da Boa Vista (SC), 17 de junho de 2020.VILMAR SCHMAEDECKE – Pre-
feito Municipal.
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São Miguel do Oeste

Prefeitura

DECRETO Nº 9.330/2020
Publicação Nº 2526678

DECRETO Nº 9.330/2020

APROVA O REMEMBRAMENTO DOS IMÓVEIS MATRICULADOS NO OFÍCIO DO REGISTO DE IMÓVEIS DE SÃO MIGUEL DO OESTE SOB Nº 
33.161 E Nº 29.096, LOCALIZADOS NO BAIRRO SALETE, PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, DE PROPRIEDADE DE ENIO RONALDO 
AREND E CÍRIO OSVALDO HEYDT.

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, e com base no artigo 3º, inciso IV e artigo 82, § 2º da Lei Complementar n. 
006/2011 (Lei do Parcelamento do Solo Urbano), e,

CONSIDERANDO o requerimento protocolado sob nº 6074/2020, no qual os proprietários solicitam o remembramento de imóveis de sua 
propriedade.

DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado o remembramento da Gleba nº 08-E, com área de 18.000,00m² (sendo 552,65m² de área não edificável e 17.447,35m² 
de área edificável), matriculada no Ofício do Registro de Imóveis de São Miguel do Oeste-SC sob nº 33.161, de propriedade de Enio Ronaldo 
Arend, e da Gleba nº 08-F, com área de 18.000,00m², (sendo 487,39m² não edificável e 17.512,61m² de área edificável), matriculada no 
Ofício do Registro de Imóveis de São Miguel do Oeste-SC sob nº 29.096, de propriedade de Círio Osvaldo Heydt, situadas na Secção Gua-
merim, Bairro Salete, perímetro urbano deste Município, passando de ora em diante a ter as seguintes confrontações:

I – Remembramento:

Gleba nº 08-E, com área de 18.000,00m², (sendo 552,65m² de área não edificável e 17.447,35m² de área edificável) e Gleba nº 08-F, com 
área de 18.000,00m², (sendo 487,39m² não edificável e 17.512,61 de área edificável), perfazendo a área total de 36.000,00m², localizadas 
na Secção Guamerim, Bairro Salete, no Município de São Miguel do Oeste-SC, confrontando-se: ao Norte: com Parte da Área nº 05, matrí-
cula nº 45.923, de propriedade de Rosmari Luiz Calza, Rosmar Antônio Calza, Rudimar Pedro Calza e Rosicler Auxiliadora Calza, e Parte da 
Àrea nº 05, matrícula nº 41.921 de propriedade de Neodi Roque Arcari, por linha seca, medindo 250,00 metros; ao Leste: com a Gleba nº 
08-G, matrícula nº 31.805, de propriedade de Leandro Balbinot, por linha seca, medindo 250,00 metros; ao Sul: com o eixo de uma estra-
da, medindo 144,00 metros; ao Oeste: com a Gleba nº 08-D, matrícula nº 32.771, de propriedade de João Batista Giusti e Valmor Antônio 
Montagna, por linha seca, medindo 250,00 metros.

Art. 2º Fica a cargo do proprietário a execução de eventuais obras e registro no Ofício do Registro de Imóveis, no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, para o fiel cumprimento do presente ato.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC.
Em, 15 de junho de 2020.

WILSON TREVISAN
Prefeito Municipal

CHARLES DALL ORSOLETTA
Secretário Municipal de Planejamento

Douglas Arcari
Advogado Assessor

Este Decreto foi publicado no Portal da Transparência e no Diário Oficial
dos Municípios de Santa Catarina em conformidade com a Lei Orgânica Municipal.
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EDITAL Nº 16/2020/SECRETARIA DE URBANISMO
Publicação Nº 2526619

Prefeitura Municipal de São Miguel do Oeste - SC
Comissão de Processo Administrativo de Responsabilização - Portaria n° 0042/2020
Rua Marcilio Dias, 1199, Centro, São Miguel do Oeste - SC, (49) 3631 2000

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA

O Presidente da Comissão de Processo Administrativo de Responsabilização designada pela Portaria n° 0042/2020, de 25 de fevereiro de 
2020, publicada no Portal da Transparência da Prefeitura de São Miguel do Oeste e no D.O.M., no uso de suas atribuições e valendo-se do 
disposto nos artigos 256 do Código de Processo Civil - em se tratando de interessado com domicílio incerto ou desconhecido - NOTIFICA a 
pessoa jurídica ELIS MARIA REIS ME, CNPJ n° 14494.266/0001-42, por seu representante legalmente constituído, sobre a sua condição de 
acusada no Processo Administrativo de Responsabilização (PAR) n° 0042/2020, intimando-a a comparecer, no prazo de 10 (dez) dias, ao 
local onde a comissão encontra-se instalada - (Rua Marcílio Dias, 1199 - Prefeitura de São Miguel do Oeste - departamento de fiscalização 
de obras), a fim de tomar ciência dos fatos apurados, bem ainda para efeito de vistas ao respectivo processo.

Clemerson Antonio Korb
Presinte

PROCESSO Nº 16/2020 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Publicação Nº 2527252

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 16/2020
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2020
O Fundo Municipal de Assistência Social do Município de São Miguel do Oeste - SC, a partir da sua Gestora, leva ao conhecimento dos inte-
ressados que realizou licitação na modalidade de Inexigibilidade de Licitação objetivando a contratação de serviço de acolhimento familiar 
do infante P.G. DE S., em família acolhedora, conforme Ofício 41/2020 da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de São 
Miguel do Oeste/SC e Decisão Judicial constante nos Autos nº 5002345-03.2020.8.24.0067/SC.
Contratado: JOVIR CORTI.
Valor total de 6.970,15 (seis mil e novecentos e setenta reais e quinze centavos).
Licitação regida pela Lei Federal n. 8.666/93 e alterações vigentes. Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de 
Compras desta Municipalidade ou sito a Rua Marcilio Dias, 1199, telefone (0xx49) 36312006.
São Miguel do Oeste – SC, 17 de junho de 2020.
ANDREIA APARECIDA DA SILVA REBELATO
Secretária Municipal do Fundo de Assistência Social

PROCESSO Nº 99/2020 PREFEITURA
Publicação Nº 2526986

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE
PROCESSO LICITATÓRIO N° 99/2020
PREGÃO ELETRÔNICO N° 56/2020

O Município de São Miguel do Oeste/SC, a partir do Secretário Municipal de Administração e Finanças, leva ao conhecimento dos interessa-
dos que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, Tipo Menor Preço por Item.
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de uniformes a serem utilizados pelos servidores das Secretarias da Administração do 
Município de São Miguel do Oeste/SC, de acordo com anexo I, termo de referência do edital.
Cadastro das propostas: Às 08h do dia 22 de junho de 2020 até às 08h15min do dia 02 de julho de 2020.
Abertura da sessão pública: Às 8h30min do dia 02 de julho de 2020.
Licitação regida pela Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações vigentes, Lei Federal nº 10.520/2002 e Decreto Federal nº 10.024/2019.
Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de Compras desta Municipalidade, sito a Rua Marcílio Dias, nº 1199, 
telefone (0xx49) 36312006, e o edital consta na íntegra no site: www.portaldecompraspublicas.com.br, no qual os fornecedores deverão 
cadastrar as propostas e acompanhar a sessão pública, e no site www.saomiguel.sc.gov.br.
São Miguel do Oeste/SC, 17 de junho de 2020.
ALENCAR BARBIERI
Secretário Municipal de Administração e Finanças

http://www.portaldecompraspublicas.com.br
http://www.saomiguel.sc.gov.br
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São Pedro de Alcântara

Prefeitura

DECRETO Nº 66/20
Publicação Nº 2526592

 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 66/20
Abre Crédito Suplementar por conta do Superávit Financeiro no Orçamento Fiscal Vigente na Prefeitura Municipal.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legal e de con-
formidade com a autorização que lhe confere a Lei n° 1278/2019.
DECRETA:
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir Crédito Suplementar no Orçamento Fiscal Vigente da Prefeitura Mu-
nicipal no valor de R$ 30.000,00 ( Trinta mil reais) por conta do Superávit Financeiro de recurso Ordinário na dotação abaixo identificada:

04 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

04.02.12.361.0004.2.015 –Func. e Manut. do Ensino Fundamental R$ 15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0796.0000 – Aplicação Direta R$ 15.000,00

07 – SECRETARIA DE TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

07.01.15.452.0010.2.078 –Func. e Manut. da Coordenadoria
De Serviços Públicos R$ 15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0000.0000 – Aplicação Direta R$ 15.000,00

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

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

São Pedro de Alcântara, 17 de junho de 2020.

ERNEI JOSÉ STAHELIN
Prefeito Municipal
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Schroeder

Prefeitura

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 74/2020-PMS
Publicação Nº 2526181

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. 74/2020-PMS
Dispensa nº. 41/2020-PMS - Processo nº. 103/2020-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.

Contratado: ACRILMASTER INDÚSTRIA DE ACRÍLICOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o no 10.827.581/0001-93, estabelecida na Av. Prefeito 
Waldemar Grubba nº. 1839, sala 01, Vila Lalau, na cidade de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.256-500

Objeto: Constitui o objeto do presente contrato aquisição de Barreira Salivar Policarbonato Cristal 3mm, para atender as necessidades das 
Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria de Saúde, Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio, Secretaria de Saneamento 
e Gestão Ambiental, Casa do Cidadão, Recepção da Prefeitura e Procon do Município de Schroeder/SC., conforme segue:

ITEM DESCRIÇÃO QTDE. UNIDADE VALOR R$ UNI-
TÁRIO VALOR R$ TOTAL

1

Barreira Salivar Policarbonato Cristal, 3mm, com instalação em mesa, fi-
xação com fita dupla face 3M resistente, com dobra para fixação, abertura 
inferior para passagem de documentos, livres de arestas cortantes.
Medidas aproximadas: 1260x860
Local: Casa do Cidadão (Tributário)

1 unidade 376,00 376,00

2

Barreira Salivar Policarbonato Cristal, 3mm, com instalação em mesa, fi-
xação com fita dupla face 3M resistente, com dobra para fixação, abertura 
inferior para passagem de documentos, livres de arestas cortantes.
Medidas aproximadas: 1060x860
Local: Casa do Cidadão (Protocolo)

1 Unidade 313,00 313,00

3

Barreira Salivar Policarbonato Cristal, 3mm, com instalação em mesa, fi-
xação com fita dupla face 3M resistente, com dobra para fixação, abertura 
inferior para passagem de documentos, livres de arestas cortantes.
Medidas aproximadas: 1560x860
Local: Casa do Cidadão (Protocolo)

1 Unidade 471,00 471,00

4

Barreira Salivar Policarbonato Cristal, 3mm, com instalação em mesa, fi-
xação com fita dupla face 3M resistente, com dobra para fixação, abertura 
inferior para passagem de documentos, livres de arestas cortantes.
Medidas aproximadas: 1460x860
Local: Casa do Cidadão (Protocolo)

1 Unidade 468,00 468,00

5

Barreira Salivar Policarbonato Cristal, 3mm, com instalação em mesa, fi-
xação com fita dupla face 3M resistente, com dobra para fixação, abertura 
inferior para passagem de documentos, livres de arestas cortantes.
Medidas aproximadas: 1160x860
Local: Casa do Cidadão (Protocolo)

1 Unidade 313,00 313,00

6

Barreira Salivar Policarbonato Cristal, 3mm, com instalação em mesa, fi-
xação com fita dupla face 3M resistente, com dobra para fixação, abertura 
inferior para passagem de documentos, livres de arestas cortantes..
Medidas aproximadas: 2090x960x90º
Local: Unidade Saúde ESF 2 - Rio Hern

1 Unidade 772,00 772,00

7

Barreira Salivar Policarbonato Cristal, 3mm, com instalação em mesa, 
fixação com fita dupla face 3M resistente, com dobra para fixação, aber-
tura inferior para passagem de documentos, livres de arestas cortantes, 
formato octagonal e suporte para teclado.
Medidas aproximadas: 2665x960
Local: Unidade Saúde ESF 1 - Centro

1 Unidade 1.054,00 1.054,00
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8

Barreira Salivar Policarbonato Cristal, 3mm, com instalação em mesa, fi-
xação com fita dupla face 3M resistente, com dobra para fixação, abertura 
inferior para passagem de documentos, livres de arestas cortantes.
Medidas aproximadas: 3980x960x45º
Local: Unidade Saúde ESF 4 - Bracinho

1 Unidade 1.140,00 1.140,00

9

Barreira Salivar Policarbonato Cristal, 3mm, com instalação em mesa, fi-
xação com fita dupla face 3M resistente, com dobra para fixação, abertura 
inferior para passagem de documentos, livres de arestas cortantes.
Medidas aproximadas: 1960x11130
Local: CREAS (recepção)

1 Unidade 660,00 660,00

10
Barreira Salivar Policarbonato Cristal, 3mm, com instalação em mesa, 
fixação com fita dupla face resistente.
Medidas aproximadas:1510x1130 Local: CREAS (Bolsa Família)

1 unidade 439,00 439,00

11

Barreira Salivar Policarbonato Cristal, 3mm, com instalação em mesa, fi-
xação com fita dupla face 3M resistente, com dobra para fixação, abertura 
inferior para passagem de documentos, livres de arestas cortantes.
Medidas aproximadas: 1160x930
Local: CRAS (sala de atendimento)

1 Unidade 313,00 313,00

12

Barreira Salivar Policarbonato Cristal, 3mm, com instalação em mesa, fi-
xação com fita dupla face 3M resistente, com dobra para fixação, abertura 
inferior para passagem de documentos, livres de arestas cortantes.
Medidas aproximadas: 2300x930x90º
Local: CRAS (recepção)

1 Unidade 714,00 714,00

13

Barreira Salivar Policarbonato Cristal, 3mm, com instalação em mesa, fi-
xação com fita dupla face 3M resistente, com dobra para fixação, abertura 
inferior para passagem de documentos, livres de arestas cortantes.
Medidas aproximadas: 2660x830
Local: Recepção da Prefeitura

1 Unidade 940,00 940,00

14

Barreira Salivar Policarbonato Cristal, 3mm, com instalação em mesa, fi-
xação com fita dupla face 3M resistente, com dobra para fixação, abertura 
inferior para passagem de documentos, livres de arestas cortantes..
Medidas aproximadas: 1260x860
Local: Recepção da Secretaria Municipal de Agricultura

1 Unidade 403,00 403,00

15

Barreira Salivar Policarbonato Cristal, 3mm, com instalação em mesa, fi-
xação com fita dupla face 3M resistente, com dobra para fixação, abertura 
inferior para passagem de documentos, livres de arestas cortantes.
Medidas aproximadas: 3160x860x90º
Local: Procon

1 Unidade 1.007,00 1.007,00

16

Barreira Salivar Policarbonato Cristal, 3mm, com instalação em mesa, fi-
xação com fita dupla face 3M resistente, com dobra para fixação, abertura 
inferior para passagem de documentos, livres de arestas cortantes.
Medidas aproximadas: 1880x860x45º
Local: Procon

1 Unidade 658,00 658,00

17

Barreira Salivar Policarbonato Cristal, 3mm, com instalação em mesa, fi-
xação com fita dupla face 3M resistente, com dobra para fixação, abertura 
inferior para passagem de documentos, livres de arestas cortantes.
Medidas aproximadas: 1400x1160
Local: Departamento de Águas

1 unidade 471,00 471,00

TOTAL R$ 10.512,00

Valor do contrato: R$ 10.512,00 (dez mil quinhentos e doze reais)
Data da Assinatura: 17/06/2020 Vigência: 31/12/2020

OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 75/2020-PMS
Publicação Nº 2526596

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. 75/2020-PMS
Dispensa nº. 42/2020-PMS - Processo nº. 104/2020-PMS
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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.

Contratado: COINTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA., inscrita no CNPJ sob o no 03.800.317/0001-09, estabelecida na Rua Tupy 
nº. 1723, Nova Brasília, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.214-505,

Objeto: Constitui o objeto do presente contrato Aquisição de Mascara cirúrgica descartável, tripla camada para atender as necessidades da 
Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Saúde do Município de Schroeder/SC, conforme segue:

ITEM DESCRIÇÃO QTDE. UNIDADE VALOR R$ UNITÁRIO VALOR R$ TOTAL

1

Mascara cirúrgica descartável, tripla 
camada, com gramatura mínina de 30 g/ 
m², sendo as camadas interna e externa 
em 100% polipropileno de tecido-não-te-
cido para uso odonto-médico-hospitalar 
e uma camada de filtro de retenção bac-
teriana Meltblow que assegure eficiência 
de filtragem bacteriana (EFB) maior que 
95% e eficiência de filtragem de partí-
culas (EFP) maior que 98%. A camada 
externa e o elemento filtrante devem ser 
resistentes à penetração de fluidos trans-
portados pelo ar (repelência a fluidos). 
Hipoalergênica, atóxica, inodora, formato 
retangular com clipe para ajuste nasal e 
pregas horizontais para ajuste da face. 
Acabamento em toda a sua extremidade 
por soldagem eletrônica pontilhada. Com 
elástico. Branca. Caixa com 50 unida-
des. Embalagem que permita retirada 
individual. Com cadastro na Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 
ou Ministério da Saúde (MS).

310 unidade 138,00 42.780,00

TOTAL R$ 42.780,00

Valor do contrato: R$ 42.780,00 (quarenta e dois mil setecentos e oitenta reais)
Data da Assinatura: 17/06/2020 Vigência: 31/12/2020

OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 5.157/2020, DE 10 DE JUNHO DE 2020
Publicação Nº 2526587

 

 DECRETO Nº 5.157/2020, DE 10 DE JUNHO DE 2020

                    OSVALDO JURCK, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal e considerando a autorização contida
na Lei Municipal nº 2.448/2019 de 18 de novembro de 2019,

ABRE CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR - ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO
GERAL NO ORÇAMENTO PROGRAMA DE  2020.

DECRETA:

                     Art. 1º Fica aberto no corrente exercício crédito no valor de R$ 7.354,56 (sete mil trezentos
e cinquenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
09.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

09.02.08.244.0015.2.064 -  Gestão SUAS
  ......................................................................................................................................................................................Material de Consumo  ......................................................................................3.3.90.30.00.00.00.00 - 00.01.0127 -  R$ 7.354,56

                     Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação no DOM/SC, nos termos do
Art. 2º, da Lei 1.669/2008, de 17/06/2008.

Schroeder, 10 de Junho de 2020.

Publicado por

TIAGO RAFAEL MUCHALSKI PETRY
Assessor Jurídico

OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal

FERNANDO RODRIGO DA ROSA
Responsável pela Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças
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DECRETO Nº 5.158/2020, DE 10 DE JUNHO DE 2020
Publicação Nº 2526813

 

 DECRETO Nº 5.158/2020, DE 10 DE JUNHO DE 2020

                    OSVALDO JURCK, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal e considerando a autorização contida
na Lei Municipal nº 2.448/2019 de 18 de novembro de 2019,

ABRE CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR - ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO
GERAL NO ORÇAMENTO PROGRAMA DE  2020.

DECRETA:

                     Art. 1º Fica aberto no corrente exercício crédito no valor de R$ 570,00 (quinhentos e setenta
reais) para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

03 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO GESTÃO E FINANÇAS 
03.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS

03.01.04.123.0002.2.005 -  Manutenção da Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças
  ......................................................................................................................................................................................Equipamentos e Material Permanente  ......................................................................................4.4.90.52.00.00.00.00 - 00.03.0000 -  R$ 570,00

                     Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação no DOM/SC, nos termos do
Art. 2º, da Lei 1.669/2008, de 17/06/2008.

Schroeder, 10 de Junho de 2020.

Publicado por

TIAGO RAFAEL MUCHALSKI PETRY
Assessor Jurídico

OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal

FERNANDO RODRIGO DA ROSA
Resp.Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças
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DECRETO Nº 5.159/2020, DE 15 DE JUNHO DE 2020
Publicação Nº 2526588

 

 DECRETO Nº 5.159/2020, DE 15 DE JUNHO DE 2020

                    OSVALDO JURCK, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal e considerando a autorização contida
na Lei Municipal nº 2.448/2019 de 18 de novembro de 2019,

ABRE CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR - ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO
GERAL NO ORÇAMENTO PROGRAMA DE  2020.

DECRETA:

                     Art. 1º Fica aberto no corrente exercício crédito no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil
reais) para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

05 - SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA
05.04 - ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO ESCOLAR 

05.04.12.361.0003.2.015 -  Manutenção do Ensino Fundamental
  ......................................................................................................................................................................................Material de Consumo  ......................................................................................3.3.90.30.00.00.00.00 - 00.01.0036 -  R$ 40.000,00

                     Art. 2º Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados
recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

05 - SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA
05.04 - ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO ESCOLAR 

05.04.12.361.0003.2.015 -  Manutenção do Ensino Fundamental
  ......................................................................................................................................................................................Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica  ......................................................................................3.3.90.39.00.00.00.00 - 00.01.0036 -  R$ 40.000,00

                     Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação no DOM/SC, nos termos do
Art. 2º, da Lei 1.669/2008, de 17/06/2008.

Schroeder, 15 de Junho de 2020.

Publicado por

TIAGO RAFAEL MUCHALSKI PETRY
Assessor Jurídico

OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal

FERNANDO RODRIGO DA ROSA
Responsável pela Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças
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DISPENSA 41/2020-PMS
Publicação Nº 2526118

 

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER                            

CNPJ:

RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201

C.E.P.:

83.102.491/0001-09

89275-000 - Schroeder - SC

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Nr.:
Data:

Nr.:  41/2020 - DL

103/2020
17/06/2020

Folha:  1/3

 ITENS 

Fornecedor:
Endereço:
Cidade:
CNPJ:

Objeto da Compra:

ACRILMASTER INDUSTRIA DE ACRILICOS LTDA
AV PREFEITO WALDEMAR GRUBBA,1839 - SALA 
JARAGUA DO SUL  -  SC
10.827.581/0001-93

aquisição de Barreira Salivar Policarbonato Cristal 3mm, para atender as necessidades das Secretaria Municipal de 
Assistência Social, Secretaria de Saúde, Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio, Secretaria de Saneamento e 
Gestão Ambiental, Casa do Cidadão, Recepção da Prefeitura e Procon do Município de Schroeder/SC.

Inscrição Estadual:

Código: 11925

 Item Quantidade Especificação Unid. Valor Unitário Valor Total
1 "Barreira Salivar Policarbonato Cristal, 3mm, com instalação em

mesa, fixação com fita dupla face 3M resistente, com dobra para
fixação, abertura inferior para passagem de documentos, livres de
arestas cortantes.
Medidas aproximadas: 1260x860
Local: Casa do Cidadão (Tributário)"

UN 376,00  376,00  1,00  

2 "Barreira Salivar Policarbonato Cristal, 3mm, com instalação em
mesa, fixação com fita dupla face 3M resistente, com dobra para
fixação, abertura inferior para passagem de documentos, livres de
arestas cortantes.
Medidas aproximadas: 1060x860
Local: Casa do Cidadão (Protocolo)"

UN 313,00  313,00  1,00  

3 "Barreira Salivar Policarbonato Cristal, 3mm, com instalação em
mesa, fixação com fita dupla face 3M resistente, com dobra para
fixação, abertura inferior para passagem de documentos, livres de
arestas cortantes.
Medidas aproximadas: 1560x860
Local: Casa do Cidadão (Protocolo)"

UN 471,00  471,00  1,00  

4 "Barreira Salivar Policarbonato Cristal, 3mm, com instalação em
mesa, fixação com fita dupla face 3M resistente, com dobra para
fixação, abertura inferior para passagem de documentos, livres de
arestas cortantes.
Medidas aproximadas: 1460x860
Local: Casa do Cidadão (Protocolo)"

UN 468,00  468,00  1,00  

5 "Barreira Salivar Policarbonato Cristal, 3mm, com instalação em
mesa, fixação com fita dupla face 3M resistente, com dobra para
fixação, abertura inferior para passagem de documentos, livres de
arestas cortantes.
Medidas aproximadas: 1160x860
Local: Casa do Cidadão (Protocolo)"

UN 313,00  313,00  1,00  

6 "Barreira Salivar Policarbonato Cristal, 3mm, com instalação em
mesa, fixação com fita dupla face 3M resistente, com dobra para
fixação, abertura inferior para passagem de documentos, livres de
arestas cortantes..
Medidas aproximadas: 2090x960x90º
Local: Unidade Saúde ESF 2 - Rio Hern"

UN 772,00  772,00  1,00  

7 "Barreira Salivar Policarbonato Cristal, 3mm, com instalação em
mesa, fixação com fita dupla face 3M resistente, com dobra para
fixação, abertura inferior para passagem de documentos, livres de
arestas cortantes, formato octagonal e suporte para teclado.
Medidas aproximadas: 2665x960
Local: Unidade Saúde ESF 1 - Centro"

UN 1.054,00  1.054,00  1,00  

8 "Barreira Salivar Policarbonato Cristal, 3mm, com instalação em
mesa, fixação com fita dupla face 3M resistente, com dobra para
fixação, abertura inferior para passagem de documentos, livres de
arestas cortantes.
Medidas aproximadas: 3980x960x45º
Local: Unidade  Saúde ESF 4 - Bracinho"

UN 1.140,00  1.140,00  1,00  

9 "Barreira Salivar Policarbonato Cristal, 3mm, com instalação em
mesa, fixação com fita dupla face 3M resistente, com dobra para
fixação, abertura inferior para passagem de documentos, livres de
arestas cortantes.
Medidas aproximadas: 1960x11130
Local: CREAS (recepção)"

UN 660,00  660,00  1,00  
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER                            

CNPJ:

RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201

C.E.P.:

83.102.491/0001-09

89275-000 - Schroeder - SC

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Nr.:
Data:

Nr.:  41/2020 - DL

103/2020
17/06/2020

Folha:  2/3

 FUNDAMENTO LEGAL:

 Artigo 24 da Lei 8.666/93  - É dispensável a licitação.

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo
anterior, e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo
serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

 JUSTIFICATIVA 

A barreira salivar cria uma barreira física, ideal para áreas de risco e prevenção contra doenças adquiridas através
do contágio por vírus como o COVID-19. O protetor para mesa protege as pessoas (servidores e munícipes) da
troca de fluídos salivares, diminuindo o risco de contrair doenças.

 Item Quantidade Especificação Unid. Valor Unitário Valor Total
10 "Barreira Salivar Policarbonato Cristal, 3mm, com instalação em

mesa, fixação com fita dupla face resistente.
Medidas aproximadas:1510x1130
Local: CREAS (Bolsa Família)"

UN 439,00  439,00  1,00  

11 "Barreira Salivar Policarbonato Cristal, 3mm, com instalação em
mesa, fixação com fita dupla face 3M resistente, com dobra para
fixação, abertura inferior para passagem de documentos, livres de
arestas cortantes.
Medidas aproximadas: 1160x930
Local: CRAS (sala de atendimento)"

UN 313,00  313,00  1,00  

12 "Barreira Salivar Policarbonato Cristal, 3mm, com instalação em
mesa, fixação com fita dupla face 3M resistente, com dobra para
fixação, abertura inferior para passagem de documentos, livres de
arestas cortantes.
Medidas aproximadas: 2300x930x90º
Local: CRAS (recepção)"

UN 714,00  714,00  1,00  

13 "Barreira Salivar Policarbonato Cristal, 3mm, com instalação em
mesa, fixação com fita dupla face 3M resistente, com dobra para
fixação, abertura inferior para passagem de documentos, livres de
arestas cortantes.
Medidas aproximadas: 2660x830
Local: Recepção da Prefeitura"

UN 940,00  940,00  1,00  

14 "Barreira Salivar Policarbonato Cristal, 3mm, com instalação em
mesa, fixação com fita dupla face 3M resistente, com dobra para
fixação, abertura inferior para passagem de documentos, livres de
arestas cortantes..
Medidas aproximadas: 1260x860
Local: Recepção da Secretaria Municipal de Agricultura"

UN 403,00  403,00  1,00  

15 Barreira Salivar Policarbonato Cristal, 3mm, com instalação em
mesa, fixação com fita dupla face 3M resistente, com dobra para
fixação, abertura inferior para passagem de documentos, livres de
arestas cortantes.
Medidas aproximadas: 3160x860x90º
Local: Procon

UN 1.007,00  1.007,00  1,00  

16 Barreira Salivar Policarbonato Cristal, 3mm, com instalação em
mesa, fixação com fita dupla face 3M resistente, com dobra para
fixação, abertura inferior para passagem de documentos, livres de
arestas cortantes.
Medidas aproximadas: 1880x860x45º
Local: Procon

UN 658,00  658,00  1,00  

17 Barreira Salivar Policarbonato Cristal, 3mm, com instalação em
mesa, fixação com fita dupla face 3M resistente, com dobra para
fixação, abertura inferior para passagem de documentos, livres de
arestas cortantes.
Medidas aproximadas: 1400x1160
Local: Departamento de Águas

UN 471,00  471,00  1,00  
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DISPENSA 42/2020-PMS
Publicação Nº 2526566

 

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER                            

CNPJ:

RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201

C.E.P.:

83.102.491/0001-09

89275-000 - Schroeder - SC

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Nr.:
Data:

Nr.:  42/2020 - DL

104/2020
17/06/2020

Folha:  1/2

 ITENS 

Fornecedor:
Endereço:
Cidade:
CNPJ:

Objeto da Compra:

COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
RUA TUPY, Nº 1723
Joinville  -  SC
03.800.317/0001-09

Aquisição de Mascara cirúrgica descartável, tripla camada para atender as necessidades da Secretaria de Assistência 
Social e Secretaria de Saúde do Município de Schroeder/SC

Inscrição Estadual:

Código: 7417

 FUNDAMENTO LEGAL:

 Artigo 24 da Lei 8.666/93  - É dispensável a licitação.

IV - 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;

 JUSTIFICATIVA 

Descartáveis, as máscaras cirúrgicas fornecem uma barreira a respingos e gotículas que podem atingir a boca, o
nariz e o trato respiratório do usuário. Para o enfrentamento do Covid-19 será adquirido máscaras descartáveis
que serão utilizadas pelos profissionais da Secretaria Municipal de Assistência Social, Saúde.

 RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:

Schroeder,  17  de  Junho  de  2020

OSVALDO JURCK
PREFEITO MUNICIPAL  

--------------------------------------------------------------------------------

 Item Quantidade Especificação Unid. Valor Unitário Valor Total
1 Mascara cirúrgica descartável, tripla camada, com gramatura

mínina de 30 g/ m², sendo as camadas interna e externa em 100%
polipropileno de tecido-não-tecido para uso
odonto-médico-hospitalar e uma camada de filtro de retenção
bacteriana Meltblow que assegure eficiência de filtragem
bacteriana (EFB) maior que 95% e eficiência de filtragem de
partículas (EFP) maior que 98%. A camada externa e o elemento
filtrante devem ser resistentes à penetração de fluidos
transportados pelo ar (repelência a fluidos). Hipoalergênica,
atóxica, inodora, formato retangular com clipe para ajuste nasal e
pregas horizontais para ajuste da face. Acabamento em toda a sua
extremidade por soldagem eletrônica pontilhada. Com elástico.
Branca. Caixa com 50 unidades. Embalagem que permita retirada
individual. Com cadastro na Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA) ou Ministério da Saúde (MS).

UN 138,00  42.780,00  310,00  
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DISPENSA 43/2020-PMS
Publicação Nº 2526772

 

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER                            

CNPJ:

RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201

C.E.P.:

83.102.491/0001-09

89275-000 - Schroeder - SC

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Nr.:
Data:

Nr.:  43/2020 - DL

106/2020
17/06/2020

Folha:  1/2

 ITENS 

Fornecedor:
Endereço:
Cidade:
CNPJ:

Objeto da Compra:

LIBERTE VEICULOS LTDA
AV PREFEITO WALDEMAR GRUBBA, 1292
Jaraguá do Sul  -  SC
01.796.973/0004-94

aquisição de serviço/material para revisões programadas, conforme manual do fabricante, de 20.000KM, para o veículo 
(VTR) Renault Duster 2.0 4X4, placas RAE-1795, deste Grupo Policial Militar

Inscrição Estadual:

Código: 10629

 FUNDAMENTO LEGAL:

 Artigo 24 da Lei 8.666/93  - É dispensável a licitação.

XVII - para a aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira, necessários à manutenção de
equipamentos durante o período de garantia técnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos, quando tal
condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia;

 JUSTIFICATIVA 

Em face da necessidade de revisões OBRIGATÓRIAS programadas, conforme manual do fabricante RENAULT,
para o veículo Renault Duster 2.0 4X4, placas RAE-1795 (Viatura Policial), de maneira a prover à esta
Organização Policial Militar, as condições necessárias, para o bom desenvolvimento das atividades afetas a
segurança pública, notadamente as ocorrências de trânsito e ao Radiopatrulhamento da cidade, a fim de propiciar
um atendimento de exelência ao cidadão.

 RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:

 Item Quantidade Especificação Unid. Valor Unitário Valor Total
1 Cartão Benazon UN 55,00  55,00  1,00  

2 Filtro Habitaculo UN 45,88  45,88  1,00  

3 FILTRO AR MOTOR UN 45,00  45,00  1,00  

4 Óleo Semi-sintético LT 34,00  204,00  6,00  

5 Arruela Vedação PC 7,32  7,32  1,00  

6 Filtro oleo F4R PC 38,00  38,00  1,00  

7 FILTRO COMBUSTIVEL UN 47,00  47,00  1,00  

8 limpa parabrisa UN 5,00  5,00  1,00  

9 Palheta Dianteira UN 37,00  74,00  2,00  

10 Serviço de Oxisanitização - UN 20,00  10,00  0,50  

11 Serviço de Revisão de 20.000 Km UN 63,69  82,7971,30  

12 Balanceamento UN 90,00  45,00  0,50  

13 Geometria UN 100,00  50,00  0,50  
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INEXIGIBILIDADE 02/2020-PMS
Publicação Nº 2526620

 

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER                            

CNPJ:

RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201

C.E.P.:

83.102.491/0001-09

89275-000 - Schroeder - SC

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo Nr.:
Data:

Nr.:  2/2020 - IL

105/2020
17/06/2020

Folha:  1/2

 ITENS 

Fornecedor:
Endereço:
Cidade:
CNPJ:

Objeto da Compra:

UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
R DUQUE DE CAXIAS,831 - 
TIMBO  -  SC
02.255.187/0001-08

Fornecimento de IP Fixo para Link de Internet

Inscrição Estadual:

Código: 12094

 FUNDAMENTO LEGAL:

 Artigo 25 da Lei 8.666/93  - É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição.

CAPUT - É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição.

 JUSTIFICATIVA 

O link de internet da sala da banda municipal ativado e em vigência através do contrato 70/2019-PMS está sendo
compartilhado com as empresas incubadas do SchroederTEC (Parceria realizada entre Prefeitura-DEL-ACIAS).
Estas emrpesas ao se instalarem, apresentaram a necessidade de que o link de internet do local tenha IP Fixo
para que assim possam realizar e receber conexões de internet sempre no mesmo endereço IP. O link de internet
contratado não possue IP Fixo, sendo assim necessária a contratação desde serviço a qual será ativado no
mesmo link já contratado, dispensando a necessidade de contratação de um link adicional específico para o
fornecimento do IP Fixo.
Portanto considerando o link já ativo na localidade, este serviço só poderá ser realizado pela mesma empresa que
já é fornecedora do link de internet: UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A.

 RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:

Schroeder,  17  de  Junho  de  2020

OSVALDO JURCK
PREFEITO MUNICIPAL  

--------------------------------------------------------------------------------

 Item Quantidade Especificação Unid. Valor Unitário Valor Total
1 Fornecimento de IP Fixo para Link de Internet na Sala da Banda

Municipal
MÊS 50,00  350,00  7,00  



18/06/2020 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 3174

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 1079

E
S

TA
D

O
 D

E
 S

A
N

TA
 C

A
TA

R
IN

A
M

U
N

IC
IP

IO
 D

E
 S

C
H

R
O

E
D

E
R

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

C
N

P
J:

R
U

A
 M

A
R

E
C

H
A

L
 C

A
S

T
E

L
O

 B
R

A
N

C
O

, 3
20

1

C
.E

.P
.:

83
.1

02
.4

91
/0

00
1-

09

89
27

5-
00

0
-

S
ch

ro
ed

er
 -

 S
C

IN
E

X
IG

IB
IL

ID
A

D
E

 D
E

 L
IC

IT
A

Ç
Ã

O

P
ro

ce
ss

o
 N

r.
:

D
at

a:

N
r.

: 
 2

/2
02

0 
- 

IL

10
5/

20
20

17
/0

6/
20

20 F
ol

ha
:  

2/
2

Li
ci

ta
çã

o,
 e

m
 c

on
fo

rm
id

ad
e 

co
m

 o
 a

rt
. 2

6 
da

 L
ei

 8
.6

66
/9

3 
e 

al
te

ra
çõ

es
 p

os
te

rio
re

s.

 D
E

S
P

A
C

H
O

 F
IN

A
L

:

 V
al

o
r 

d
a 

D
es

p
es

a:

 P
ag

am
en

to
...

...
...

:

D
e 

ac
or

do
 c

om
 a

s 
ju

st
ifi

ca
tiv

as
 e

 fu
nd

am
en

ta
çõ

es
 a

pr
es

en
ta

da
s 

e,
 le

va
nd

o-
se

 e
m

 c
on

si
de

ra
çã

o 
os

 te
rm

os
 d

o 
pa

re
ce

r 
ju

rí
di

co
, e

xp
ed

id
o 

pe
la

 A
ss

es
so

ria
 J

ur
íd

ic
a,

 R
A

T
IF

IC
O

 e
 A

U
T

O
R

IZ
O

 a
 r

ea
liz

aç
ão

 d
a 

de
sp

es
a 

po
r 

In
ex

ig
ib

ili
da

de
 d

e

S
ch

ro
ed

er
,  

5 
 d

e 
 J

un
ho

  d
e 

 2
02

0

35
0,

00

15
 D

IA
S

 A
P

Ó
S

 R
E

C
E

B
IM

E
N

T
O

 D
O

 D
O

C
U

M
E

N
T

O
 F

IS
C

A
L

(t
re

ze
nt

os
 e

 c
in

qü
en

ta
 r

ea
is

)

05
/0

6/
20

20



18/06/2020 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 3174

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 1080

Seara

Prefeitura

CONTRATO Nº 018/2020 FMS
Publicação Nº 2527362

Contrato nº 018/2020-FMS - Dispensa de Licitação nº 010/2020-FMS.
PARTES: O Fundo Municipal de Saúde – FUNDO, e a empresa Olimed Material Hospitalar Ltda, CNPJ nº 03.033.589/0001-12. OBJETO: Aqui-
sição de 30 (trinta) oxímetros de pulso portátil de alta precisão, objetivando estruturar a sala de monitoramento e combate a disseminação 
por COVID-19 e UBS do município. PRAZO: 90 (noventa) dias. VALOR: R$ 4.020,00. DATA DO CONTRATO: 05/05/2020.

CONTRATO Nº 019/2020 FMS
Publicação Nº 2527366

Contrato nº 019/2020-FMS - Dispensa de Licitação nº 011/2020-FMS.
PARTES: O Fundo Municipal de Saúde – FUNDO, e a empresa Altermed Material Médico Hospitalar Ltda, CNPJ nº 00.802.002/0001-02. OB-
JETO: Aquisição de 20 (vinte) inaladores/nebulizadores bivolt, objetivando estruturar a sala de monitoramento e combate a disseminação 
por COVID-19 e UBS do município. PRAZO: 90 (noventa) dias. VALOR: R$ 2.506,20. DATA DO CONTRATO: 05/05/2020.

CONTRATO Nº 020/2020 FMS
Publicação Nº 2527373

Contrato nº 020/2020-FMS - Dispensa de Licitação nº 012/2020-FMS.
PARTES: O Fundo Municipal de Saúde – FUNDO, e a empresa Limed Comércio de Equipamentos Hospitalares Eireli, CNPJ nº 07.208.730/0001-
21. OBJETO: Aquisição de 15(quinze) otoscópios portátis lâmpada de led, objetivando estruturar a sala de monitoramento e combate a 
disseminação por COVID-19 e UBS do município. PRAZO: 90 (noventa) dias. VALOR: R$ 8.000,00. DATA DO CONTRATO: 06/05/2020.

CONTRATO Nº 021/2020 FMS
Publicação Nº 2527385

Contrato nº 021/2020-FMS - Dispensa de Licitação nº 013/2020-FMS.
PARTES: O Fundo Municipal de Saúde – FUNDO, e a empresa Amarildo Baseggio & Cia Ltda, CNPJ nº 82.291.311/0001-11. OBJETO: Aquisi-
ção de 50 kit nebulizadores adulto, 25 kits nebulizadores infantil, 1000 toucas cirúrgicas e 02 aspiradores portáteis para sucção, objetivando 
estruturar a sala de monitoramento e combate a disseminação por COVID-19 e UBS do município. PRAZO: 90 (noventa) dias. VALOR: R$ 
1.330,50. DATA DO CONTRATO: 06/05/2020.

CONTRATO Nº 023/2020 FMS
Publicação Nº 2527388

Contrato nº 023/2020-FMS - Dispensa de Licitação nº 014/2020-FMS.
PARTES: O Fundo Municipal de Saúde – FUNDO, e a empresa Ballke Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ n.º 06.103.122/0001-90. OBJETO: 
Aquisição de 10 (dez) oxímetros de dedo portátil adulto/infantil, objetivando estruturar a sala de monitoramento e combate a disseminação 
por COVID-19 e UBS do município. PRAZO: 90 (noventa) dias. VALOR: R$ 2.290,00. DATA DO CONTRATO: 13/05/2020.

CONTRATO Nº 025/2020 FMS
Publicação Nº 2527390

Contrato nº 025/2020-FMS - Dispensa de Licitação nº 015/2020-FMS.
PARTES: O Fundo Municipal de Saúde – FUNDO, e a empresa Carlos Enrique Lussani - ME, CNPJ nº 19.941.698/0001-78. OBJETO: Aquisição 
1.000 máscaras respirador PFF2-N95 com válvula, para os servidores da Secretaria Municipal da Saúde, objetivando combater a dissemina-
ção por COVID-19. PRAZO: 90 (noventa) dias. VALOR: R$ 18.900,00. DATA DO CONTRATO: 27/05/2020.
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CONTRATO Nº 026/2020 FMS
Publicação Nº 2527393

Contrato nº 026/2020-FMS - Dispensa de Licitação nº 016/2020-FMS.
PARTES: O Fundo Municipal de Saúde – FUNDO, e a empresa Matheus L. Althoff Ltda, CNPJ nº 16.513.237/0001-06. OBJETO: Aquisição 
de 5.000 máscaras cirúrgicas descartáveis, para os servidores da Secretaria Municipal da Saúde, objetivando combater a disseminação por 
COVID-19. PRAZO: 90 (noventa) dias. VALOR: R$ 9.500,00. DATA DO CONTRATO: 28/05/2020.

EXTRATO DOS CONTRATOS DO MÊS DE MAIO DE 2020
Publicação Nº 2526343

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA

Extrato dos Contratos e Convênios do mês de Maio de 2020.

Contrato nº 118/2020 - Pregão Presencial nº 011/2020.
PARTES: O Município de Seara – Contratante, e a empresa Chapemáquinas Comércio e Serviços Ltda - ME, CNPJ n.º 07.869.457/0001-86 - 
Contratada. OBJETO: Aquisição de peças destinadas a manutenção da motoniveladora Dresser R 855. PRAZO: 05 (cinco) dias. VALOR: R$ 
24.000,00. DATA DO CONTRATO: 05/05/2020.

Contrato nº 119/2020 – Tomada de Preços nº 008/2019.
PARTES: O Município de Seara – Contratante, e a empresa ECGT Construções Eireli EPP, CNPJ nº 06.907.152/0001-59 – Contratada. OBJE-
TO: Prorrogação do prazo de vigência e execução do contrato nº 159/2019 em mais 30 (trinta) dias, a contar da presente data. DATA DO 
CONTRATO: 05/05/2020.

Contrato nº 120/2020 - Dispensa de Licitação nº 020/2019.
PARTES: O Município de Seara – Locatário, e de outro lado, a Sra. Paula Regina Lazzarotto, CPF nº. 529.985.689-04 - Locadora. OBJETO: 
Proceder à alteração do valor originalmente contratado, reduzindo-o para o valor de R$ 1.877,49, nos meses de maio e junho/2020, em 
virtude da pandemia causada pelo novo CORONAVÍRUS (COVID-19). DATA DO CONTRATO: 05/05/2020.

Contrato nº 121/2020 – Tomada de Preços nº 018/2019.
PARTES: O Município de Seara – Contratante, e a empresa WA Construções e Serviços Ltda, CNPJ nº 27.236.024/0001-09 – Contratada. 
OBJETO: Prorrogação do prazo de execução e vigência do contrato nº 214/2019 em mais 20 (vinte) dias, a contar do dia 12/05/2020. DATA 
DO CONTRATO: 05/05/2020.

Contrato nº 122/2020 – Dispensa de Licitação nº 036/2017.
PARTES: O Município de Seara – Locatário, e de outro lado, o Sr. Jandir José Sgarbossa, CPF nº 523.172.509-91, e a Sra. Silvana Piffer 
Sgarbossa, CPF nº 043.231.369-94 - Locadores. OBJETO: Proceder à alteração do valor originalmente contratado, reduzindo-o para o va-
lor de R$ 3.660,95, nos meses de maio e junho/2020, em virtude da pandemia causada pelo novo CORONAVÍRUS (COVID-19). DATA DO 
CONTRATO: 05/05/2020.

Contrato nº 123/2020 - Pregão Presencial nº 023/2018.
PARTES: O Município de Seara – Contratante, e a empresa Frosinet – Frosi Informática Ltda - ME, CNPJ nº 04.351.269/0001-73 - Contrata-
da. OBJETO: Acréscimo de 1 (um) ponto mensal para o Conselho Tutelar, no valor de R$ 48,00, totalizando o valor de R$ 367,54, a contar 
do dia 11 de maio de 2020. DATA DO CONTRATO: 11/05/2020.

Contrato nº 124/2020 - Dispensa de Licitação nº 024/2020.
PARTES: O Município de Seara – Locatário, e a empresa Zanuzzo e Cia Ltda, CNPJ nº 86.261.666/0001-19 - Locadora. OBJETO: Locação de 
duas salas comerciais, nº.s 103 e 104, localizadas na av. Anita Garibaldi, nº. 325, centro, Seara, SC, para disponibilizar espaço físico para o 
funcionamento da sede da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente. PRAZO: 01/05/2020 a 31/12/2020. DATA DO CONTRATO: 
11/05/2020.

Contrato nº 125/2020 – Dispensa de Licitação nº 025/2020.
PARTES: O Município de Seara – Contratante, e de outro lado à empresa Auto Elétrica Filippi Eireli, CNPJ nº 11.759.196/0001-19 - Con-
tratada. OBJETO: Prestação de serviços de mão de obra e fornecimento de peças para manutenção do caminhão caçamba 26220, placas 
MCX-8689. PRAZO: 05 (cinco) dias. VALOR: R$ 6.849,00. DATA DO CONTRATO: 13/05/2020.

Contrato nº 126/2020 - Dispensa de Licitação nº 026/2016.
PARTES: O Município de Seara – Locatário, e de outro lado, o Sr. Danillo Buratto, CPF n.º 093.964.209-30 e a Sra. Emma Buratto, CPF n.º 
021.844.679-95 - Locadores. OBJETO: Proceder à alteração do valor originalmente contratado, reduzindo-o para o valor de R$ 3.373,55, nos 
meses de maio e junho/2020, em virtude da pandemia causada pelo novo CORONAVÍRUS (COVID-19). DATA DO CONTRATO: 13/05/2020.

Contrato nº 127/2020 - Dispensa de Licitação nº 009/2020.
PARTES: O Município de Seara – Locatário, e de outro lado o Clube Atlético Juventus, CNPJ nº 83.687.772/0001-70 - Locador. OBJETO: 
Proceder à alteração do valor originalmente contratado, reduzindo-o para o valor de R$ 1.692,00, nos meses de maio e junho/2020, em 
virtude da pandemia causada pelo novo CORONAVÍRUS (COVID-19). DATA DO CONTRATO: 13/05/2020.

Contrato nº 128/2020 - Tomada de Preços nº 146/2015.
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PARTES: O Município de Seara – Contratante, e de outro lado à empresa Instituto Giombelli de Educação e Assessoria em Gestão Empresa-
rial Ltda ME, CNPJ nº 07.820.557/0001-18 – Contratada. OBJETO: Proceder à alteração do valor originalmente contratado, reduzindo-o para 
o valor de R$ 9.033,55, nos meses de maio e junho/2020, considerando a situação atual gerada pela pandemia do novo CORONAVÍRUS 
(COVID-19). DATA DO CONTRATO: 13/05/2020.

Contrato nº 129/2020 – Dispensa de Licitação nº 026/2020.
PARTES: O Município de Seara – Contratante, e de outro lado à empresa Leonora Ines Rodui Siqueira 65766164904, CNPJ nº 13.660.780/0001-
48 – Contratada. OBJETO: Prestação de serviços de mão de obra e fornecimento de peças para manutenção do eixo do britador móvel, frota 
64. PRAZO: 05 (cinco) dias. VALOR: R$ 7.870,16. DATA DO CONTRATO: 15/05/2020.

Contrato nº 130/2020 - Dispensa de Licitação nº 045/2018.
PARTES: O Município de Seara – Locatário, e de outro lado, o Sr. Deoclecio Grando, CPF nº 561.195.269-00 - Locador. OBJETO: Prorrogação 
do prazo de vigência por mais 12 meses a contar de 16/05/2020 e reajuste do valor em 2,45997%, conforme a variação do INPC-IBGE do 
período de maio/2019 a abril/2020, cujo valor passa a ser de R$ 322,97/mês. DATA DO CONTRATO: 15/05/2020.

Contrato nº 131/2020 – Tomada de Preços nº 016/2019.
PARTES: O Município de Seara – Contratante, e de outro lado à empresa Deivys Kunrath ME, CNPJ nº 23.351.128/0001-03. OBJETO: 
Prorrogação do prazo de execução do contrato nº 208/2019 em mais 45 (quarenta e cinco) dias, a contar do dia 18/05/2020. DATA DO 
CONTRATO: 15/05/2020.

Contrato nº 132/2020 – Pregão Presencial nº 045/2020.
PARTES: O Município de Seara – Contratante, e de outro lado à empresa Giacomelli & Paris Comércio de Móveis Ltda, CNPJ nº. 
31.004.025/0001-97 - Contratado. OBJETO: Aquisição e instalação de móveis, destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos-SCFV. PRAZO: 10 (dez) dias. VALOR: 27.011,70. DATA DO CONTRATO: 18/05/2020.

Contrato nº 133/2020 - Tomada de Preços nº 021/2019.
PARTES: O Município de Seara – Contratante, e de outro lado à empresa Taís Hardk Ribeiro Eireli, CNPJ nº 31.838.662/0001-69 - Contratado. 
OBJETO: Prorrogação do prazo de execução do contrato nº 250/2019 em mais 04 (quatro) meses, a contar do dia 22/05/2020. DATA DO 
CONTRATO: 20/05/2020.

Contrato nº 134/2020 – Dispensa de Licitação nº 027/2020.
PARTES: O Município de Seara – Contratante, e de outro lado à empresa Mapel Comércio de Peças e Serviços Ltda - EPP, CNPJ nº 
78.270.964/0001-47 - Contratado. OBJETO: Aquisição de 02 (duas) mandíbulas para conserto do britador móvel. PRAZO: 02 (dois) dias. 
VALOR: 4.828,00. DATA DO CONTRATO: 22/05/2020.

Contrato nº 135/2020 – Tomada de Preços nº 018/2019.
PARTES: O Município de Seara – Contratante, e de outro lado à empresa WA Construções e Serviços Ltda, CNPJ nº 27.236.024/0001-09 - 
Contratado. OBJETO: Acréscimo nos materiais e serviços, ocasionando aumento no valor do contrato em R$ 3.224,00. DATA DO CONTRATO: 
26/05/2020.

Contrato nº 136/2020 - Dispensa de Licitação nº 028/2020.
PARTES: O Município de Seara – Contratante, e de outro lado à empresa José F Nardino - ME, CNPJ nº 00.194.389/0001-53 - Contratado. 
OBJETO: Fornecimento de serviços de mão de obra, peças/materiais para manutenção da escavadeira JCB 4CX. PRAZO: 05 (cinco) dias. 
VALOR: 6.498,00. DATA DO CONTRATO: 26/05/2020.

Contrato nº 137/2020 - Dispensa de Licitação nº 029/2020.
PARTES: O Município de Seara – Contratante, e de outro lado à empresa RRT Comércio de Artigos Militares Ltda, CNPJ nº 28.062.335/0001-
53 - Contratado. OBJETO: Aquisição de uniformes táticos para uso da polícia civil. PRAZO: 10 (dez) dias. VALOR: 7.416,00. DATA DO CON-
TRATO: 28/05/2020.

Contrato nº 138/2020 – Tomada de Preços nº 016/2019.
PARTES: O Município de Seara – Contratante, e de outro lado à empresa Deivys Kunrath ME, CNPJ nº 23.351.128/0001-03 - Contratado. 
OBJETO: Acréscimo nos materiais e serviços no valor de R$ 52.850,33; e supressão no valor de R$ 11.470,80, resultando em aumento no 
valor do contrato em R$ 41.379,53. DATA DO CONTRATO: 28/05/2020.

Contrato nº 139/2020 – Tomada de Preços nº 005/2019.
PARTES: O Município de Seara – Contratante, e de outro lado à empresa WA Construções e Serviços Ltda, CNPJ nº 27.236.024/0001-09 - 
Contratado. OBJETO: Prorrogação do prazo de execução e vigência do contrato nº 168/2019 em mais 20 (vinte) dias, a contar da presente 
data. DATA DO CONTRATO: 29/05/2020.

Contrato nº 140/2020 - Tomada de Preços nº 018/2019.
PARTES: O Município de Seara – Contratante, e de outro lado à empresa WA Construções e Serviços Ltda, CNPJ nº 27.236.024/0001-09 
- Contratado. OBJETO: Prorrogação do prazo de execução e vigência do contrato nº 214/2019 em mais 07 (sete) dias, a contar do dia 
01/06/2020. DATA DO CONTRATO: 29/05/2020.

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE – FMS

Contrato nº 018/2020-FMS - Dispensa de Licitação nº 010/2020-FMS.
PARTES: O Fundo Municipal de Saúde – FUNDO, e a empresa Olimed Material Hospitalar Ltda, CNPJ nº 03.033.589/0001-12. OBJETO: 
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Aquisição de 30 (trinta) oxímetros de pulso portátil de alta precisão, objetivando estruturar a sala de monitoramento e combate a dissemi-
nação por COVID-19 e UBS do município. PRAZO: 90 (noventa) dias. VALOR: R$ 4.020,00. DATA DO CONTRATO: 05/05/2020.

Contrato nº 019/2020-FMS - Dispensa de Licitação nº 011/2020-FMS.
PARTES: O Fundo Municipal de Saúde – FUNDO, e a empresa Altermed Material Médico Hospitalar Ltda, CNPJ nº 00.802.002/0001-02. OB-
JETO: Aquisição de 20 (vinte) inaladores/nebulizadores bivolt, objetivando estruturar a sala de monitoramento e combate a disseminação 
por COVID-19 e UBS do município. PRAZO: 90 (noventa) dias. VALOR: R$ 2.506,20. DATA DO CONTRATO: 05/05/2020.

Contrato nº 020/2020-FMS - Dispensa de Licitação nº 012/2020-FMS.
PARTES: O Fundo Municipal de Saúde – FUNDO, e a empresa Limed Comércio de Equipamentos Hospitalares Eireli, CNPJ nº 07.208.730/0001-
21. OBJETO: Aquisição de 15(quinze) otoscópios portátis lâmpada de led, objetivando estruturar a sala de monitoramento e combate a 
disseminação por COVID-19 e UBS do município. PRAZO: 90 (noventa) dias. VALOR: R$ 8.000,00. DATA DO CONTRATO: 06/05/2020.

Contrato nº 021/2020-FMS - Dispensa de Licitação nº 013/2020-FMS.
PARTES: O Fundo Municipal de Saúde – FUNDO, e a empresa Amarildo Baseggio & Cia Ltda, CNPJ nº 82.291.311/0001-11. OBJETO: Aquisi-
ção de 50 kit nebulizadores adulto, 25 kits nebulizadores infantil, 1000 toucas cirúrgicas e 02 aspiradores portáteis para sucção, objetivando 
estruturar a sala de monitoramento e combate a disseminação por COVID-19 e UBS do município. PRAZO: 90 (noventa) dias. VALOR: R$ 
1.330,50. DATA DO CONTRATO: 06/05/2020.

Contrato nº 022/2020-FMS – Inexigibilidade de Licitação nº 05/2018 - FMS.
PARTES: O Fundo Municipal de Saúde – FUNDO, e a empresa Beneficência Camiliana do Sul – Hospital São Roque de Seara, CNPJ nº 
83.506.030/0006-06. OBJETO: Reajuste do valor em 3,8683%, conforme a variação do INPC-IBGE do período de março/2019 a abril/2020. 
DATA DO CONTRATO: 11/05/2020.

Contrato nº 023/2020-FMS - Dispensa de Licitação nº 014/2020-FMS.
PARTES: O Fundo Municipal de Saúde – FUNDO, e a empresa Ballke Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ n.º 06.103.122/0001-90. OBJETO: 
Aquisição de 10 (dez) oxímetros de dedo portátil adulto/infantil, objetivando estruturar a sala de monitoramento e combate a disseminação 
por COVID-19 e UBS do município. PRAZO: 90 (noventa) dias. VALOR: R$ 2.290,00. DATA DO CONTRATO: 13/05/2020.

Contrato nº 024/2020-FMS - Pregão Presencial nº. 008/2017 - FMS.
PARTES: O Fundo Municipal de Saúde – FUNDO, e de outro lado o Sra. Maria Luiza Marcon, CPF nº 385.689.509-49. OBJETO: Reajuste 
do valor contratado, conforme variação do INPC em 2,4599% referente ao período de maio/2019 a abril/2020. DATA DO CONTRATO: 
13/05/2020.

Contrato nº 025/2020-FMS - Dispensa de Licitação nº 015/2020-FMS.
PARTES: O Fundo Municipal de Saúde – FUNDO, e a empresa Carlos Enrique Lussani - ME, CNPJ nº 19.941.698/0001-78. OBJETO: Aquisição 
1.000 máscaras respirador PFF2-N95 com válvula, para os servidores da Secretaria Municipal da Saúde, objetivando combater a dissemina-
ção por COVID-19. PRAZO: 90 (noventa) dias. VALOR: R$ 18.900,00. DATA DO CONTRATO: 27/05/2020.

Contrato nº 026/2020-FMS - Dispensa de Licitação nº 016/2020-FMS.
PARTES: O Fundo Municipal de Saúde – FUNDO, e a empresa Matheus L. Althoff Ltda, CNPJ nº 16.513.237/0001-06. OBJETO: Aquisição 
de 5.000 máscaras cirúrgicas descartáveis, para os servidores da Secretaria Municipal da Saúde, objetivando combater a disseminação por 
COVID-19. PRAZO: 90 (noventa) dias. VALOR: R$ 9.500,00. DATA DO CONTRATO: 28/05/2020.

CONVÊNIOS

Convênio nº. 002/2020 – Termo Aditivo 18 ao Convênio 02/2009 - FMS
PARTES: O Fundo Municipal de Saúde – FUNDO, e a Beneficência Camiliana do Sul – Hospital São Roque – HOSPITAL, CNPJ n° 
83.506.030/0006-06. OBJETO: Inclusão do incentivo Pré Hospitalar, sob Lei nº 2.037 de 23 de abril de 2020. VALOR R$ 60.000,00. PRAZO: 
Até 30/06/2020. DATA DO CONVÊNIO: 19/05/2020.

Seara, SC, 10 de junho de 2020.

Taís Cristina Dreon
Departamento de Licitações

PORTARIA Nº 284/2020
Publicação Nº 2526927

Portaria nº. 284/2020. O Prefeito Municipal de Seara – Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 104 
da Lei Complementar nº. 18/2003, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Seara e da outras previdências, 
resolve,
Conceder, A servidora Michele Ribeiro dos Santos, matrícula 248405, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Creche Titula-
do, licença para tratamento de saúde, conforme atestado médico, pelo período de 02 a 16 de junho de 2020, mediante remuneração pelo 
município e a partir de 17 de junho de 2020, pelo Regime Geral de Previdência Social, devendo a servidora se submeter à perícia médica 
junto ao INSS.
Os efeitos desta Portaria estender-se-ão até a cessação do benefício previdenciário.
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Seara - SC, 17 de junho de 2020.
Edemilson Canale
Prefeito Municipal
Registra-se e Publica-se
Em 17 de junho de 2020.
Dirlei Giombelli Wildner
Secretária da Administração

PROCESSO LICITATÓRIO 103/2020
Publicação Nº 2526749

Processo Licitatório nº 103/2020 - Dispensa de Licitação nº. 031/2020.

Objeto: Aquisição de peças.

Justificativa: Manutenção da suspensão da cabine do trator D51 EX-200, frota 89, a fim de mantê-lo em funcionamento para dar continui-
dade aos serviços prestados pela Secretaria da Agricultura. A verificação do preço proposto é precedida da análise de 03 orçamentos, o que 
atesta a compatibilidade com o valor praticado no mercado
Fundamento Legal: lei nº 8.666/93, art. 24, II.
Fornecedor: Mantomac Comércio de Peças e Serviços Ltda.

Valor: R$ 10.120,92

Seara, SC, 17 de junho de 2020.

Edemilson Canale
Prefeito Municipal
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Serra Alta

Prefeitura

DECRETO Nº 136/2020 DE 17 DE JUNHO DE 2020
Publicação Nº 2526095

DECRETO Nº 136/2020, DE 17 DE JUNHO DE 2020

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL, PARTE DO LOTE RURAL Nº 166, DA SEÇÃO JUNDIÁ, COM 
A FINALIDADE DE REGULARIZAÇÃO DE VIA PÚBLICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DARCI CERIZOLLI, Prefeito Municipal de Serra Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas no 
art. 40, incisos VI e VII da Lei Orgânica do Município, bem como, no art. 6º, do Decreto Lei nº 3.365/1941,

DECRETA:
Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública com fundamento no disposto no Art. 5º, alínea “i”, do Decreto Lei nº 3.365/41, para fins de 
DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL, o imóvel com as seguintes características e localização:

PARTE DO LOTE RURAL Nº 166, da Seção Jundiá, com a área de OITOCENTOS E TRINTA E SETE METROS E SESSENTA E CINCO CENTÍ-
METROS QUADRADOS (837,65 m²), sem benfeitorias, situado no prolongamento da Rua Almirante Barroso, na cidade de Serra Alta/SC, 
confrontando:
Ao Norte: com a Rua Almirante Barroso, na extensão de 13,29 metros;
Ao Sul: com a Rua Almirante Barroso, na extensão de 12,00 metros;
Ao Leste: com parte do mesmo lote rural nº 166, de Silvanes Cerisoli Baesso e Luiz Carlos Baesso, na extensão de 66,95 metros;
Ao Oeste: com parte do mesmo lote rural nº 166, de Silvanes Cerisoli Baesso e Luiz Carlos Baesso, na extensão de 72,65 metros.
Imóvel devidamente matriculado no Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Modelo/SC, sob nº 4.320.

Art. 2º - A desapropriação objeto do presente decreto tem a finalidade de regularização da parte do imóvel ocupado pela Rua Almirante 
Barroso e será incorporado ao patrimônio Público Municipal e registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Modelo/SC, em 
nome do Município.

Art. 3º - A desapropriação é declarada de caráter urgente, para efeito de imediata posse.

Art. 4º - As despesas decorrentes com o presente DECRETO, correrão por conta dos recursos próprios do orçamento vigente.

Art. 5º - 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, ficando revogado o Decreto nº 093/2016, de 07 de junho de 2016.

Serra Alta/SC, 17 de junho de 2020.

DARCI CERIZOLLI
Prefeito Municipal

Registrado e publicado em data supra.

EDERSON CEREZOLLI
Secretário de Administração

EXTRATO CONTRATUAL Nº 041/2020
Publicação Nº 2526642

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE SERRA ALTA
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO P/ OBRAS E SERV. DE ENG. Nº 023/2020
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº.: 041/2020
Contratante MUNICIPIO DE SERRA ALTA
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Contratada

Objeto ....... 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA - CIDIR.

O objeto do presente contrato consiste na contratação do Consórcio Público CIDIR especializado em Infraestrutura Rodoviária 
para a EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA 08 DE MAIO E DO PÁTIO DO CEMITÉ-
RIO MUNICIPAL, CENTRO, DO MUNICÍPIO DE SERRA ALTA/SC, COMPREENDENDO UMA EXTENSÃO DE 3.257,20M², sendo 
a pavimentação executada sobre o solo natural no pátio do cemitério e sobre calçamento existente da Rua 08 de Maio onde 
será realizada uma reperfilagem asfáltica, conforme os dados constantes no Projeto de Engenharia em anexo ao Processo de 
Dispensa de Licitação nº 023/2020.

Valor ......... :
A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, pelo fornecimento dos materiais e a Prestação dos serviços, o preço total estimado 
que é de R$ 126.018,30 (Cento e vinte e seis mil, dezoito reais e trinta centavos).

Vigência....

Dotação ..... 

17/06/2020 á 30/08/2020.

Orçamento vigente:
08.00 – SECRETARIA DE TRANSPORTES DE OBRAS E SERV. URBANOS
08.02 – DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. URBANOS
1.005 – Pavimentação de Ruas e Acessos - 4.4.93.00
Despesa 81 – DR 0044

SERRA ALTA/SC, 17 de junho de 2020.

DARCI CERIZOLLI
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 062/2020 DE 17 DE JUNHO DE 2020
Publicação Nº 2526937

PORTARIA Nº. 062/2020 DE 17 DE JUNHO DE 2020.
“DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO TITULAR E SUBSTITUTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
DARCI CERIZOLLI, Prefeito Municipal de Serra Alta, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, em especial as contidas na Lei 
Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear fiscal de Contrato referente ao Processo Licitatório nº023/2020, na modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO P/ OBRAS E SER-
VIÇOS DE ENGENHARIA para acompanhar e fiscalizar a execução do referido Contrato na forma e condições abaixo relacionadas:
CONTRATO Nº: 041/2020

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO CIDIR ESPECIALIZADO EM INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA, PARA A 
EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA 08 DE MAIO E PÁTIO DO CEMI-
TÉRIO MUNICIPAL, LOCALIZADOS NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE SERRA ALTA/SC, COMPREENDENDO UMA 
EXTENSÃO DE 3.257,20M², CONFORME OS DADOS CONSTANTES NO PROJETO DE ENGENHARIA.

EMPRESA: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA - CIDIR
CNPJ Nº: 11.117.243/0001-20
FISCAL TITULAR
SERVIDOR: LOIVO BERTOLDI
CARGO: ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 868.872.389-34 MATRÍCULA: 628
LOTAÇÃO: Departamento de Obras e Serviços Urbanos
EMAIL: engenharia@serraalta.sc.gov.br FONE: 49 3364-0092
FISCAL SUBSTITUTO
SERVIDOR: ROQUE CEREZOLLI
CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL
CPF: 488.137.459-15 MATRÍCULA: 1073
LOTAÇÃO: Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Urbanos
EMAIL: administracao@serraalta.sc.gov.br FONE: 49 3364-0092

Art. 2º O serviço de fiscal de Contrato e ou Ata de Registro de Preços titular e suplente são considerados de caráter público relevante, sendo 
vedada qualquer remuneração.
Art. 3º Esta Portaria 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 de 22/05/2013, revogadas as disposições em contrário.

Serra Alta/SC, 17 de junho de 2020.

DARCI CERIZOLLI
Prefeito Municipal

Registrado e publicado em data supra:

mailto:engenharia@serraalta.sc.gov.br
mailto:administracao@serraalta.sc.gov.br
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EDERSON CEREZOLLI
Secretário de Administração

RATIFICAÇÃO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO P/ OBRAS E SERV. DE ENG. Nº 023/2020
Publicação Nº 2526633

PROCESSO Nº: 023/2020 DISPENSA DE LICITAÇÃO P/ OBRAS E SERV. DE ENG. Nº: 023/2020

PROVIDÊNCIA:
Parecer sobre dispensa de Licitação para a contratação de serviços do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN-
TO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA–CIDIR, onde o Município de Serra Alta por intermédio da Lei Municipal nº 805 de 
19/08/2009 é consorciado.

OBJETO:
Contratação do Consórcio CIDIR para a EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA 08 DE 
MAIO E DO PÁTIO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SERRA ALTA/SC, COMPREENDENDO UMA 
EXTENSÃO DE 3.257,20M² conforme os dados constantes no Projeto de Engenharia em anexo.

UNIDADE
ADMINISTRATIVA:

Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Urbanos.

SOLICITANTE: Departamento de Compras

Prezados Senhores,

I – Dos Fatos

Face à solicitação da Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos e encaminhamento do Exmo. Sr. Prefeito para aber-
tura de Procedimento de Dispensa de Licitação, objetivando a Contratação do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA–CIDIR, a Comissão Permanente de Licitações vem solicitar análise e Parecer Jurídico para a prestação 
do serviço do objeto supracitado enquadrado no procedimento de Dispensa de Licitação conforme as JUSTIFICATIVAS que passa a expor:

II – Do Objeto

A presente Dispensa de licitação consiste na contratação do Consórcio Público CIDIR especializado em Infraestrutura Rodoviária, para a 
EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA 08 DE MAIO E DO PÁTIO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CENTRO, 
DO MUNICÍPIO DE SERRA ALTA/SC, COMPREENDENDO UMA EXTENSÃO DE 3.257,20M², sendo a pavimentação executada sobre o solo 
natural no pátio do cemitério e sobre calçamento existente da Rua 08 de Maio onde será realizada uma reperfilagem asfáltica, conforme os 
dados constantes no Projeto de Engenharia em anexo.

FAZEM PARTE DO PROJETO DE ENGENHARIA OS SEGUINTES ITENS A SEREM EXECUTADOS PELO CONSÓRCIO CIDIR:

1.0- RUA 08 DE MAIO
1.1 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE CALÇAMENTO - RUA 08 DE MAIO - REPERFILAGEM/ REGULARIZAÇÃO - ESPESSURA 4,0CM

1.1.2- Limpeza do calçamento
1.1.3- Pintura de Ligação com emulsão RR-2C (taxa aplicação= 0,5l/m²) inclusive transporte da emulsão.
1.1.4- Construção de pavimento com aplicação de CBUQ, camada de rolamento com espessura de 4,0cm.

1.2 SINALIZAÇÃO VIÁRIA - RUA 08 DE MAIO

1.2.1- Pintura horizontal de faixa longitudinal contínua com tinta acrílica amarela com micro esfera.
1.2.2- Pintura horizontal de faixa de pedestre e indicações de estacionamento com tinta acrílica branca com micro esfera.

2- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TERRENO NATURAL NO CEMITÉRIO MUNICIPAL

2.1.1- Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM30 (Taxa aplicação = 1,2l/m²) inclusive transporte da emulsão.
2.1.2- Pintura de ligação com emulsão RR-2C (Taxa aplicação = 0,5l/m²) inclusive transporte da emulsão.
2.1.3- Construção de pavimento com aplicação de CBUQ, camada de rolamento com espessura de 4,0cm.

2.2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE CALÇAMENTO – CEMITÉRIO MUNICIPAL - REPERFILAGEM/ REGULARIZAÇÃO - ESPESSURA 4,0CM

2.2.2-Limpeza do calçamento
2.2.3- Pintura de Ligação com emulsão RR-2C (taxa aplicação= 0,5l/m²) inclusive transporte da emulsão.
2.2.4- Construção de pavimento com aplicação de CBUQ, camada de rolamento com espessura de 4,0cm.

A OBRA DEVERÁ SER EXECUTADA EM CONFORMIDADE COM OS ITENS MENCIONADOS ACIMA QUE CONSTAM DETALHADAMENTE NA PLA-
NILHA DE ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO DO PROJETO DE ENGENHARIA, E SUAS ESPECIFICAÇÕES ESTÃO DESCRITAS NO 
MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO QUE SÃO PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO, INDEPENDENTE DE SUA TRANSCRIÇÃO.

Justifica-se o processo de Dispensa, pois é visto que:
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O inciso XXVI, do Art. 24, da Lei nº 8.666/93 foi acrescentado pela Lei nº 11.197/05 estabelecendo normas gerais para contratação dos 
consórcios públicos. Nesse sentido, com advento da referida lei, passou a ser dispensável o procedimento licitatório no caso de ser celebrado 
um contrato de programa entre consórcio público e entidade da Administração Pública, com intuito da realização de prestação de serviços 
nas formas, associadas, previsto no instrumento do consórcio público ou em algum convênio de cooperação. A necessidade da dispensa 
visa caracterização de ajustes técnicos, tais como: objetivo a qual se destina, a criação dos programas e projetos com intuito da prestação 
de serviços visando o interesse público.

Isso se justifica pelo fato de que, tais consórcios foram criados EXCLUSIVAMENTE para prover serviços de desenvolvimento da infraestru-
tura rodoviária, numa associação de entes federados formada por vários Municípios da região. O Consórcio CIDIR dispõem de toda uma 
infra-estrutura laboratorial e de recursos humanos com experiência técnica suficiente para atender aos requisitos necessários de reputação 
ético-profissional conforme estabelecido na Lei. Além disso, oportuno salientar que o consórcio visa a prestação mais racional, eficiente e 
econômica de serviços públicos de interesse comum, compartilhando servidores, máquinas e equipamentos.
A Constituição Federal em seu art. 37 inciso XXI trata da obrigatoriedade da licitação, ao tempo em que excepciona as hipóteses previstas na 
Lei 8.666/93 que ao traçar as normas gerais para as licitações e contratos da Administração Pública, aperfeiçoa o princípio da competência 
privativa da União conforme art. 22 c/c 37, XXI da Lei Maior.
Assim, o legislador consagrou a licitação como regra para contratação por parte da Administração Pública Direta ou Indireta com particu-
lares, neste caso, tratando do contrato administrativo os casos de dispensa e inexigibilidade devem ser considerados como exceções de 
contratações, sendo estas pactuadas de formas diretas, desde que estejam autorizadas em lei específica.
Portando, estando presentes todos os requisitos do processo licitatório de dispensa: o Consórcio Público prestador do serviço objeto da 
contratação se insere no âmbito de atividade inerente contratada, o consórcio detém inquestionável reputação ético-profissional e está apto 
para atender aos interesses da Administração Municipal.

Em análise das certidões negativas do consórcio verificou-se sua regularidade fiscal e trabalhista estando apto para contratar com a admi-
nistração. Vale ressaltar ainda, que o Setor da Contabilidade informou a previsão de dotação orçamentária e disponibilidade financeira, para 
realizar a presente contratação cumprindo ao disposto no Art. 14 da Lei Federal nº 8.666/93.

Após a análise dos documentos para a contratação solicitada, esta CPL opina pela aplicação de Dispensa de Licitação. Ao caso em comento, 
aplica-se a hipótese preconizada no art. 24, Inciso XXVI, da Lei Federal nº. 8.666/93, alterada e consolidada.
Art. 24. É dispensável a licitação:

[ ....... ]
XXVI – na celebração de contrato de programa com ente da Federação ou com entidade de sua administração indireta, para a prestação de 
serviços públicos de forma associada nos termos do autorizado em contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação.

RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR/EXECUTANTE

Em face do que foi mencionado, propõe-se a contratar os seguintes serviços:

A ser contratado o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA–CIDIR, inscrito no CNPJ 
sob n° 11.117.243/0001-20, estabelecido na Avenida São Paulo, Nº1615, 1º Andar, Centro, Pinhalzinho/SC, que fornece o objeto do contra-
to, com preço subsidiado e menor que o praticado no mercado.

Contratação do Consórcio CIDIR que tem por objetivo o desenvolvimento, implantação e manutenção da infraestrutura rodoviária urbana 
e rural dos municípios consorciados. Neste sentido, o Município de Serra Alta vem buscando realizar ações investindo na infraestrutura 
das rodovias, em especial aquelas ruas que ainda possuem somente o calçamento ou terreno natural e que dão acesso as ruas do centro 
e aos novos loteamentos do Município. Sendo assim, nessa etapa o trecho da Rua 08 de Maio e o Pátio do Cemitério Municipal serão os 
beneficiados com a pavimentação asfáltica, que vai oferecer melhores condições de trafegabilidades aos munícipes serraltenses, bem como 
busca melhorar a qualidade de vida, oferecendo maior conforto e segurança em especial aos moradores dessa localidade que trafegam 
diariamente nesse trajeto.

O valor global para a execução da pavimentação asfáltica e sinalização viária da Rua 08 de Maio e do Pátio do Cemitério Municipal de Serra 
Alta/SC, totaliza R$ 126.018,30 (Cento e vinte e seis mil, dezoito reais e trinta centavos).

CONCLUSÃO

Diante do fundamento legal supramencionado, esta Comissão de Licitação apresenta a justificativa para realização do procedimento de 
Dispensa de Licitação, com base no art. 24, inciso XXVI da Lei Federal nº 8.666/93, em primazia à supremacia do interesse público, sub-
metendo-a às demais considerações que porventura se fizerem necessárias, pelo que encaminhamos à Vossa Senhoria, os autos deste 
procedimento para análise e emissão do parecer jurídico.

SERRA ALTA/SC, 17 de junho de 2020.

Comissão Permanente de Licitações

MARINA RITA CHAGAS
Presidente CPL

LIANE TERESINHA DE ALMEIDA JOSÉ DOMINGOS DE SOUZA
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Secretária Membro CPL

PROCESSO Nº: 023/2020 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 023/2020

 À vista de exposição do Departamento de Compras, referente a realização da despesa independente de Licitação, com fundamento dos 
motivos expostos acima, e de conformidade com a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações:

( X ) Homologo a realização da despesa.

( ) Indefiro a realização da despesa.

Serra Alta/SC, 17 de junho de 2020.

DARCI CERIZOLLI
Prefeito Municipal
Responsável pela autorização

PROCESSO Nº 023/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO P/ OBRAS E SERV. DE ENG. Nº 023/2020

DARCI CERIZOLLI, PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA ALTA, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas 
em seu cargo e com fundamento no artigo 24, inciso XXVI, da Lei Federal nº 8.666/93, e alterações posteriores, RATIFICA

RATIFICO a dispensa de licitação para a Contratação direta do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTU-
RA RODOVIÁRIA–CIDIR, inscrito no CNPJ sob n° 11.117.243/0001-20, estabelecido na Avenida São Paulo, Nº1615, 1º Andar, Centro, Muni-
cípio de Pinhalzinho/SC, no valor global para a EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA 08 DE MAIO E 
DO PÁTIO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE SERRA ALTA/SC, COMPREENDENDO UMA EXTENSÃO DE 3.257,20M², que totaliza R$ 126.018,30 
(Cento e vinte e seis mil, dezoito reais e trinta centavos), com fundamento no Parecer Jurídico e da Comissão de Licitação, tendo como base 
o artigo 24, inciso XXVI, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas respectivas alterações.
E autorizo o empenho da Despesa no Projeto Atividade: 08.02.1.005- Pavimentação de Ruas e Acessos – 44.93.00 DR 0044- Despesa 81, 
no valor de R$ 126.018,30 (Cento e vinte e seis mil, dezoito reais e trinta centavos), em favor do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESEN-
VOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA–CIDIR, cujo pagamento far-se-á parceladamente de acordo com a execução da obra da 
pavimentação asfáltica mediante a emissão de boletins de medição oriundos do departamento de engenharia do Município de Serra Alta/SC.

Serra Alta/SC, 17 de junho de 2020.

DARCI CERIZOLLI
Prefeito Municipal
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO P/ OBRAS E SERV. ENG. Nº 023/2020
Publicação Nº 2526638
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Siderópolis

Prefeitura

61/2020 AVISO TUBOS
Publicação Nº 2526378

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE LICITAÇÃO PMS 61/2020
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PMS Nº. 14/2020

1. Objeto: Registro de Preços para fornecimento parcelado de tubos de concreto, com recursos provenientes do FINISA.
2. Fundamentação Legal: Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93.
3. Data da sessão pública: 30/06/2020 às 14h00 min
4. Local: Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Siderópolis (Rua Presidente Dutra, n°01 – Centro, Siderópolis).
5. Obtenção do Edital: O edital na integra e demais disposições referente a este pregão, estarão disponíveis no site do Município: www.
sideropolis.sc.gov.br
6. Informações: e-mail: licitacao@sideropolis.sc.gov.br; telefone: (48) 3435-8900.
Siderópolis, 17 de junho de 2020.
HELIO ROBERTO CESA
Prefeito Municipal

DECRETO Nº163/2020
Publicação Nº 2526866

DECRETO Nº 163 DE 09 DE JUNHO DE 2020
DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS, NO 
ORÇAMENTO DE SIDERÓPOLIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal HÉLIO ROBERTO CESA no uso de suas atribuições legais conferidas no disposto do Inciso V, do Artigo 51, da Lei Orgâ-
nica do Município, e em conformidade com o artigo 9º Lei Orçamentária Anual (LOA) nº 2.352, de 11 de dezembro de 2019 e nos termos 
do Inciso II, do § 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e

CONSIDERANDO a necessidade de ajustes orçamentários para a melhor adequação das ações de Governo;

CONSIDERANDO o evidente interesse da administração pública,

DECRETA:

Art. 1º Fica autorizada a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 200.00,00 (duzentos mil reais) para suplementar, nos 
órgãos e unidades orçamentárias abaixo:

ÓRGÃO 04 Fundo Municipal de Saúde

UNIDADE 01 Secretaria Municipal de Saúde

FUNÇÃO 10 Saúde
PROGRAMA 07 Gestão e Fortalecimento do Sistema de Saúde
SUBFUNÇÃO 301 Atenção Básica

RECURSO 5.063 Transferência de Convênios – Estado/Saúde

PROJETO/ATIVIDADE 2.024 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

ELEMENTO 4.4.90.00 Aplicações Diretas

CÓDIGO 48

VALOR: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)

Art. 2º Para fazer face à suplementação mencionada no Artigo 1º deste Decreto utiliza-se o provável excesso de arrecadação de Receitas 
de Transferência de Convênios – Estado/Saúde, no valor de 200.000,00 (duzentos mil reais) conforme preceitua o artigo 9º da Lei Orça-
mentária Anual (LOA) nº 2.352, de 11 de dezembro de 2019 e nos termos do Inciso II, do § 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 
17 de março de 1964.
Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal Antônio Feltrin
Em, 09 de Junho de 2020.

mailto:licitacao@sideropolis.sc.gov.br
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HÉLIO ROBERTO CESA
Prefeito Municipal

ESTER ZANETTE BARP
Secretária de Administração

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 09 de Junho de 2020.

TERMO DE CONVOCAÇÃO Nº01/2020
Publicação Nº 2526394

TERMO DE CONVOCAÇÃO

Convocamos o Sr. ELVYS LENNON STEINHEUSER, portador do RG nº 5.071.254, para comparecimento à Secretaria de Administração de 
Siderópolis para fins de nomeação por Concurso Público nº. 01/2018, de posse de todos os documentos constantes no item 2 do Edital, no 
cargo de Médico Veterinário, no prazo de 10(dez) dias, a contar do recebimento deste termo.

Siderópolis, 16 de junho de 2020.

HÉLIO ROBERTO CESA
Prefeito Municipal

ESTER ZANETTE BARP
Secretária de Administração
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Sombrio

Prefeitura

ERRATA - AVISO DE LICITAÇÃO P.P 007/2020-FMS S.R.P
Publicação Nº 2526289

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SOMBRIO
ERRATA - AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2020-FMS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020-FMS
REGISTRO DE PREÇOS
Na edição nº. 3172 do DOM/SC do dia 16/06/2020, na página 1277, na publicação do Aviso de Licitação nº. 007/2020-FMS.
ONDE SE LÊ: Entrega dos Envelopes e Abertura: Os envelopes deverão ser protocolados até às 09h00min do dia 26 de junho de 2020, com 
início do credenciamento e abertura marcada para às 09h30min do dia 26 de junho de 2020.
LEIA-SE: Entrega dos Envelopes e Abertura: Os envelopes deverão ser protocolados até às 09h00min do dia 30 de junho de 2020, com início 
do credenciamento e abertura marcada para às 09h30min do dia 30 de junho de 2020.
Sombrio/SC, 17 de junho de 2020.
Dângelo da Silva Santos
Secretário Municipal de Saúde
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Sul Brasil

Prefeitura

DECRETO N° 0218/2020 DE 17/06/2020
Publicação Nº 2527177

DECRETO N° 0218/2020 DE 17/06/2020

“DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL DE ESPECIE SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS”.

EDER IVAN MARMITT, Prefeito Municipal do Município de Sul Brasil, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial 
ao disposto na Lei Orçamentária Anual- LOA n° 1.227/2019 de 05 de dezembro de 2019.

Artigo 1o – FICA o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar a abertura de Crédito Adicional Suplementar por Excesso de 
Arrecadação no valor de R$ 6.075,00 (seis mil e setenta e cinco reais), destinados a suplementar a seguintes Atividades do Orçamento 
Municipal do vigente:

05.002.0008.0244.0009.2.033- Atendimento aos Programas de Assistência Social
NAT.DESP. DR ESPECIFICAÇÃO VALOR

3.3.90.00 (349) 01351635 Outras Despesas Correntes – Apl. 
Diretas R$ 3.675,00

3.3.90.00 (350) 01351735 Outras Despesas Correntes – Apl. 
Diretas R$ 2.400,00

Artigo 2o – Para dar cobertura ao Crédito Suplementar aberto no artigo 1o R$ 6.075,00 (seis mil e setenta e cinco reais), proveniente de 
Excesso de Arrecadação apurado no Exercício de 2020, referente a Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social referente ao 
repasses para combate ao COVID-2019.

Artigo 3o – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e esta vinculada a Lei
1.027 de 06 de abril de 2015 que institui o DOM - Diário Oficial dos Municípios.

Artigo 4o – Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Sul Brasil – SC,
aos 17 de junho de 2020.

EDER IVAN MARMITT
Prefeito Municipal
Gabinete do Prefeito Municipal Registrado e Publicado na Data Supra.

JOÃO PAULO GUBERT
Diretor de Administração
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Tangará

Prefeitura

PR 003/2020 HMFR
Publicação Nº 2526071

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

Aviso de Licitação
Processo Licitatório n. 06/2020 Pregão Presencial n. 03/2020
Objeto o registro de preço a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE LAUDOS RADIOLÓGICOS (RA-
DIO-X DIGITAL), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL FREI ROGÉRIO. Os envelopes contendo a documentação e propostas de preços 
serão recebidos até às 09h00min do dia 30/06/2020. O edital e seus anexos podem ser obtidos na sede Adm. do Município, sito a Av. Irmãos 
Piccoli, 267, Fone 49 35327450.

Tangará, 17 de junho de 2020.

NADIR BAÚ DA SILVA

Prefeito Municipal

PR 003/2020 SMS
Publicação Nº 2526362

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

Aviso de Licitação
Processo Licitatório n. 011/2020 Pregão Presencial n. 003/2020
Objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE UM DIGITALIZADOR DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS: SISTEMA DE RA-
DIOGRAFIA COMPUTADORIZADA (CR), PARA DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS EM GERAL, SENDO ESTE PARA USO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Os envelopes contendo a documentação e propostas de preços serão recebidos até às 09h00min do 
dia 01/07/2020. O edital e seus anexos podem ser obtidos na sede Adm. do Município, sito a Av. Irmãos Piccoli, 267, Fone 49 35327450.

Tangará, 17 de Junho de 2020.

NADIR BAÚ DA SILVA

Prefeito Municipal
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Tigrinhos

Prefeitura

PORTARIA 200/2020
Publicação Nº 2527396

 PORTARIA Nº. 200/2020, DE 18 DE JUNHO DE 2020.
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DERLI ANTONIO DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Tigrinhos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformi-
dade com o contido no inciso VI, do artigo 68, da Lei Orgânica Municipal e Lei Municipal Complementar 035/2015,

RESOLVE:
Art. 1º. Ficam Concedidas Férias a Servidora Pública Municipal, Sra. FRANCIELE BALLESTRERI BROETTO, portadora do CPF nº. 040.206.949-
82, Nutricionista, efetiva, Matrícula nº. 517/01, relativo ao período aquisitivo de Janeiro a Dezembro de 2019, pelo período de 05 (cinco) 
dias, a partir de 18 de Junho de 2020 a 22 de Junho de 2020, retornando as atividades normais em 23 de Junho de 2020.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° - Ficam revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TIGRINHOS,
ESTADO DE SANTA CATARINA EM 18 DE JUNHO DE 2020.

DERLI ANTONIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada nesta Secretaria em dezoito de junho de dois mil e vinte.

Cleiton Soethe
Secretário Municipal de
Administração e Fazenda.

PORTARIA 201/2020
Publicação Nº 2527397

PORTARIA Nº. 201/2020, DE 18 DE JUNHO DE 2020.
EXONERA SERVIDOR MUNICIPAL OCUPANTE DO CARGO TEMPORÁRIO DE ODONTÓLOGO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DERLI ANTONIO DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Tigrinhos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformi-
dade com o contido no inciso VI, do artigo 68, da Lei Orgânica Municipal e Lei Municipal Complementar 035/2015;

RESOLVE:
Art. 1° - Exonera o Servidor Público Municipal, Sr. MATHEUS CARBONARI, portador do CPF nº. 044.237.059-82, do cargo Temporário de 
Odontólogo, lotado na secretaria Municipal de Saúde, cadastrado sob a matrícula nº. 691/01, com carga horária de 40 (quarenta) horas 
semanais, a partir de 18 de Junho de 2020.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° - Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria N°. 176/2019.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TIGRINHOS,
ESTADO DE SANTA CATARINA EM 18 DE JUNHO DE 2020.

DERLI ANTONIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada nesta Secretaria em dezoito de junho de dois mil e vinte.

Cleiton Soethe
Secretário Municipal de
Administração e Fazenda.
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 10-2020
Publicação Nº 2526287

 

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIGRINHOS                 

Página: 1/10
Processo Nº.: 18/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 13/2020

As empresas DETENTORAS DA ATA dos itens, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado da licitação
decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela Lei Federal nº. 10.520/02, subsidiariamente pela Lei de Licitações nº. 8.666/93,
bem como pelo Decreto Municipal nº: .................... (Registro de Preços) e, pelas condições do edital, termos da proposta, mediante as cláusulas e

 condições a seguir estabelecidas: 

Nome do RepresentanteEmpresas CNPJ / CPF CPF
BAVARESCO & CIA LTDA 05.478.033/0001-65 ELEDIO BAVARESCO 346.830.460-91

JP EQUIPAMENTOS LTDA ME 13.772.057/0001-50 JACKSON NEIMAR PEDRASSANI 041.562.419-39

PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 37.076.968/0001-01    .   .   -  

PEGASUS ATACADISTA LTDA 14.797.430/0001-90 UYLSON CARDOSO THOME 071.887.989-90

PREMIER COMERCIO LTDA 11.688.438/0001-20 MARCIO LUIZ ELEODORO 016.976.359-54

SSM COMERCIO DE TINTAS LTDA 28.040.796/0001-25    .   .   -  

TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA 04.303.600/0001-80 LUIZ FLACH 883.832.700-97

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 

2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de MENOR PRECO UNITARIO, inscrito na Ata do Processo e Licitação descritos
acima e de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento, independente de transcrição, pelo prazo de

 validade do registro, conforme segue: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema Registro de Preços para seleção da proposta mais vantajosa para a
 Administração Pública, objetivando: 

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA E FUTURA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCOLAR, PARA MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES JUNTO AOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIGRINHOS, COM VALIDADE PARA DOZE MESES.
 Tudo em conformidade com as especificações constantes no Edital, nas condições definidas na ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e
demais documentos e Atas do Processo e Licitação acima descritos, os quais integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de

 validade do presente Registro de Preços. 

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade
dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso,

 sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 10/2020

No dia 17 do mês de Junho do ano de 2020, compareceram, de um lado a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE TIGRINHOS                 , Estado de
SANTA CATARINA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 01.566.620/0001-55, com sede administrativa localizada na RUA
FELIPE BACZINSKI, 479, bairro CENTRO, CEP nº. 89875-000, nesta cidade de Tigrinhos/SC, representado pelo(a) PREFEITO MUNICIPAL, o Sr(a).
DERLI ANTONIO DE OLIVEIRA, inscrito no CPF sob o nº. 589.844.969-87, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, e as empresas abaixo
qualificadas, doravante denominadas DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado
do julgamento da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 13/2020, Processo Licitatório nº. 18/2020, que selecionou a proposta mais
vantajosa para a Administração Pública, objetivando o(a) REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA E FUTURA DE MATERIAIS DE
EXPEDIENTE/ESCOLAR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIGRINHOS, COM
VALIDADE PARA DOZE MESES. Em conformidade com as especificações constantes no Edital.

Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

Nome da Empresa ItensCódigo
BAVARESCO & CIA LTDA4477 28, 38, 51, 75, 77, 78, 100, 101

JP EQUIPAMENTOS LTDA ME3523 2, 4, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 29, 36, 37, 39, 40, 42,
52, 53, 60, 66, 67, 68, 73, 80, 92, 96, 103

PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA4552 34, 35, 55, 64

PEGASUS ATACADISTA LTDA4037 1, 5, 6, 13, 19, 26, 27, 30, 31, 32, 41, 43, 45, 47, 48,
49, 56, 58, 59, 79, 82, 90, 91, 93, 99, 102, 104

PREMIER COMERCIO LTDA4153 20, 97

SSM COMERCIO DE TINTAS LTDA4558
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA823 3, 7, 8, 9, 10, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 33, 44, 46, 50,

54, 57, 61, 62, 63, 65, 69, 70, 71, 74, 76, 81, 83, 84,
85, 86, 87, 88, 89, 94, 95, 98, 105

Item Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço TotalEspecificação
 Fornecedor:  823  -  TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA

3 CX LEO E LEO 4,000 19,3000 77,20APONTADOR DE LAPIS SEM LIXEIRA EM MATERIAL PLÁSTICO
- CAIXA COM 100 UND.

7 BUB POLI 24,000 32,9000 789,60BUBINA DE PAPEL CONTACT ADESIVO BRANCO - 45CM X 10
MTS

8 BUB VMP 24,000 39,5000 948,00BUBINA DE PAPEL CONTACT ADESIVO COLORIDO
ESTAMPADO- 45CM X 10MTS.

9 BUB POLI 24,000 32,9000 789,60BUBINA DE PAPEL CONTACT ADESIVO COLORIDO LISO - 45
CMX10 MTS
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Item Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço TotalEspecificação
 Fornecedor:  823  -  TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA

10 BUB IMPRI 24,000 15,4000 369,60BUBINA DE PAPEL CONTACT ADESIVO TRANSPARENTE -
45CM X 10 MTS

15 UN CLASSE 60,000 8,6300 517,80CALCULADORA DE MESA BATERIA/SOLAR 12 DIGITOS 1200

21 PCT SÃO JOAO 100,000 3,5000 350,00CARTOLINA CORES SORTIDAS TAM. 50X66CM - 150GR -
PACOTE C/10 UND:  AZUL, VERDE, AMARELO, ROSA.

22 PCT MULTILASER 12,000 31,4400 377,28CD GRAVAVEL - 80MIN/700MB - PCT C/ 50 UND

23 CX CLIP NEWS 24,000 5,3200 127,68CLIPS - TAM. 2/0 - CX. C/ 500g

24 CX CLIP NEWS 24,000 5,3200 127,68CLIPS - TAM. 4/0 - CX. C/ 500g.

25 CX CLIP NEWS 24,000 5,3200 127,68CLIPS - TAM. 8/0 - CX. C/ 500g

33 UNI RADEX 120,000 0,8800 105,60CORRETIVO LIQUIDO A BASE D'AGUA ATÓXICO - C/18ML

44 PCT EVAMAX 500,000 9,5000 4.750,00FOLHA EM E.V.A 600X400X1,5MM A 2MM - LISO - PCT C/ 10
UNIDADES, NAS CORES: BRANCO, PRETO, VERMELHO,
VERDE ESCURO, VERDE, AMARELO, AZUL, AZUL CLARO,
ROSA PINK, ROSA CLARO, MARROM, BEGE, LILÁS, LARANJA.

46 PCT EVAMAX 250,000 15,4000 3.850,00FOLHA EM E.V.A 600X400X1,5MM A 2MM COM BRILHO CORES
DIVERSAS PCT C/ 05 UNIDADES. EX: VERMELHO, PRETO,
LILÁS, DOURADO, PRATA, VERDE, ROSA, BRANCO, LARANJA,
AZUL.

50 CX DELTA 8,000 2,2900 18,32GIZ ESCOLAR COLORIDO PARA QUADRO NEGRO - CAIXA C/64
PALITOS: TAMANHO 82X11MM, NAO TOXICO.

54 JOG LEO E LEO 60,000 2,6400 158,40JOGO DE CANETINHA ESFEROGRAFICA - C/ 12 CORES

57 UN RADEX 48,000 7,0700 339,36LÍQUIDO LIMPADOR PARA QUADRO BRANCO - SPRAY
FRASCO C/60ML

61 UN RST 300,000 0,5400 162,00PAPEL CARTAO DUPLA FACE GRAMATURA 120G - 48CM X
66CM CORES DIVERSAS.

62 PCT RST 80,000 6,1600 492,80PAPEL CARTAO DUPLEX 180GR TAMANHO 50X70 CORES
DIVERSAS, PACOTE C/ 10 UND

63 PCT RST 100,000 2,4400 244,00PAPEL CELOFANE 85X100 CORES SORTIDAS - PCT C/ 3 UND

65 CX RST 30,000 10,9200 327,60PAPEL CREPON 0,48 X 2 MTS - CORES DIVERSAS, CAIXA COM
20 ROLOS.

69 BUB IRANI 6,000 95,8000 574,80PAPEL KRAFT NATURAL 80G BUBINA 120CM X 150M

70 BUB IRANI 6,000 47,7000 286,20PAPEL KRAFT NATURAL 80G BUBINA DE 60CM X 150M

71 PCT RST 12,000 26,0000 312,00PAPEL LAMINADO 45X59 CORES DIVERSAS - PCT C/ 40
FOLHAS

74 UN POLIBRAS 36,000 1,3100 47,16PASTA COM ELASTICO POLIPROPILENO 185X245MM
TRANSPARENTE

76 UN POLIBRAS 36,000 10,7800 388,08PASTA SANFONADA PLASTICA A4 C/ 12 DIVISORIAS PARA
ARQUIVOS E DOCUMENTOS FECHAMENTO COM ELASTICO.
ACOMPANHA MINI ETIQUETAS EM PAPEL CARTAO PARA
IDENTIFICAÇÃO DAS DIVISÓRIAS

81 CX MASTERPRINT 12,000 10,5800 126,96PINCEL MARCA TEXTO - COR AMARELA: DESTACADOR DE
TEXTO COM PONTA SINTÉTICA, MODELO CHANFRADO, TINTA
À BASE DE ÁGUA, LAVÁVEL, CAIXA COM 12 UND.

83 UNI GRAMP LINE 48,000 20,4200 980,16PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO
RECARREGÁVEL, QUE NAO SECA POR ATÉ 8 HORAS, KIT
COM 4 UNIDADES NAS CORES: PRETO, VERMELHO, AZUL E
VERDE.

84 UN LEO E LEO 40,000 1,1500 46,00PINCEL PARA TINTA GUACHE Nº. 04 - ARREDONDADO CABO
MADEIRA

85 UN LEO E LEO 40,000 1,1500 46,00PINCEL PARA TINTA GUACHE Nº. 06 - ARREDONDADO CABO
MADEIRA

86 UN LEO E LEO 40,000 1,1500 46,00PINCEL PARA TINTA GUACHE Nº. 08 - ARREDONDADO CABO
DE MADEIRA

87 UN LEO E LEO 80,000 1,1500 92,00PINCEL PARA TINTA GUACHE Nº. 12 - ARREDONDADO CABO
MADEIRA

88 UN LEO E LEO 40,000 1,5000 60,00PINCEL PARA TINTA GUACHE Nº. 16 - ARREDONDADO CABO
MADEIRA

89 UN LEO E LEO 40,000 1,6000 64,00PINCEL PARA TINTA GUACHE Nº. 18 - ARREDONDADO CABO
MADEIRA

94 PCT RENDICOLLA 36,000 20,2100 727,56REFIL DE COLA QUENTE FINA - PCT C/ 1KG TRANSPARENTE

95 PCT RENDICOLLA 36,000 20,2100 727,56REFIL DE COLA QUENTE GROSSA - PCT C/ 1KG
TRANSPARENTE

98 RL SB 240,000 53,8000 12.912,00TECIDO TNT (TECIDO NÃO TECIDO) LISO GRAMATURA 40,
ROLO COM 50 METROS - 40 GRAMAS POR METRO LINEAR,
LARGURA 1,40MT, CORES DIVERSAS.

105 CX GOODIE 12,000 5,5100 66,12VISOR PARA PASTA SUSPENSA PLASTICO COM ETIQUETA
BRANCA - CAIXA C/ 50 UND

Item Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço TotalEspecificação
 Fornecedor:  3523  -  JP EQUIPAMENTOS LTDA ME

2 UN Pilot 24,000 10,7000 256,80APAGADOR DE QUADRO BRANCO - CORPO EM PLÁSTICO
REFORÇADO, SUPERFÍCIE INTERNA EM ESPUMA E BASE EM
FELTRO. REFIL SUBSTITUÍVEL.
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Item Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço TotalEspecificação
 Fornecedor:  3523  -  JP EQUIPAMENTOS LTDA ME

4 PCT Sao Roque 120,000 5,7500 690,00BALÕES Nº. 7 LISO - PACOTE COM 50 UNIDADES - CORES
DIVERSAS: BRANCO, VERMELHO, PRETO, LARANJA, VERDE,
AZUL, ROSA, ROSA PINK, AMARELO. MARCA DE REFERENCIA:
SAO ROQUE

11 UN Panamericana 250,000 3,6100 902,50CADERNO DE CALIGRAFIA ESPIRAL 1/4 (PEQUENO) 96 FLS -
CAPA DURA.

12 UN Credeal 400,000 2,0000 800,00CADERNO DE DESENHO/CARTOGRAFIA TAMANHO GRANDE
C/ 48FLS ESPIRAL.

14 UN Waleu 12,000 34,7500 417,00CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA ARTICULAVEL
CRISTAL/FUME - Caixa articulável injetada em poliestireno com três
bandejas no tamanho ofício.
Proporciona arquivamento rápido de forma vertical. Medidas: 355 x
253 x 120 mm. Nas Cores Cristal ou Fume.

16 CX Bic 16,000 27,4500 439,20CANETA ESFEROGRAFICA 1.0MM - CRISTAL AZUL - CORPO
HEXAGONAL QUE ASSEGURA CONFORTO NA ESCRITA,
TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇAO DA TINTA. TINTA DE
ALTA QUALIDADE, QUE SECA RAPIDAMENTE. ESCREVE ATÉ
2KM. ESCRITA MACIA. CAIXA C/ 50 UND. MARCA DE
REFERENCIA: BIC.

17 CX Bic 12,000 27,4500 329,40CANETA ESFEROGRAFICA 1.0MM - CRISTAL PRETA - CORPO
HEXAGONAL QUE ASSEGURA CONFORTO NA ESCRITA E
TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇAO DA TINTA. TINTA DE
ALTA QUALIDADE, QUE SECA RAPIDAMENTE. ESCREVE ATÉ
2KM. ESCRITA MACIA. CAIXA C/ 50 UND. MARCA DE
REFERENCIA: BIC

18 CX Bic 12,000 27,4500 329,40CANETA ESFEROGRAFICA 1.0MM - CRISTAL VERMELHA:
CORPO HEXAGONAL QUE ASSEGURA CONFORTO NA
ESCRITA E TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇAO DA TINTA.
TINTA DE ALTA QUALIDADE, QUE SECA RAPIDAMENTE.
ESCREVE ATÉ 2KM. ESCRITA MACIA. CAIXA C/ 50 UND. MARCA
DE REFERENCIA: BIC.

29 UN Acrilex 400,000 2,2000 880,00COLA GLITER 35GR CORES DIVERSAS - COM CERTIFICAÇÃO
DO INMETRO: OURO, PRATA, CRISTAL, PRETO, VERDE, AZUL,
VERMELHO.

36 UN Eletrosul 6,000 29,4000 176,40EXTENSÃO ELETRICA 3 TOMADAS C/5M 3 PINOS

37 UN Cavia 24,000 0,7800 18,72EXTRATOR DE GRAMPOS - GALVANIZADO TIPO ESPÁTULA

39 RL Adelbras 48,000 6,7500 324,00FITA ADESIVA CREPE BRANCA 48MM X 50M - ROLO

40 PCT Adelbras 24,000 5,4000 129,60FITA ADESIVA DUREX TRANSPARENTE ROLO 12MM X 30M -
PCT C/ 10 UND

42 RL Adelbras 48*45 100,000 2,3500 235,00FITA AUTOADESIVA TRANSPARENTE 45MMX50MT  - MATERIAL
POLIPROPILENO TRANSPARENTE, APLICAÇÃO MULTI USO.

52 CX Grampline 24,000 13,1500 315,60GRAMPOS GALVANIZADOS P/GRAMPEADOR Nº. 23/8 - CX
C/5.000 UND

53 CX Grampline 80,000 2,9600 236,80GRAMPOS GALVANIZADOS P/GRAMPEADOR Nº. 26/6 - CX
C/5.000 UND

60 UN Waleu 24,000 1,6000 38,40MOLHA DEDO - 12GR: CREME LIGEIRAMENTE PERFUMADO,
DIFICULTA A PROPAGAÇAO DE FUNGOS E BACTERIAS.
INDICADO PARA MANUSEIO DE PAPEIS E PAPEL MOEDA. NAO
TOXICO, NAO MANCHA, ECONOMICO, NAO CONTEM
GLICERINA. COMPOSIÇAO: ACIDO GRAXO, GLICOIS, CORANTE
ALIMENTÍCIO E ESSENCIA AROMATICA.

66 BUB VMP 6,000 39,6000 237,60PAPEL DE PRESENTE BUBINA COUCHE 60CM - 100 MTS
CORES DIVERSAS/UNISSEX.

67 PCT VMP 36,000 3,5000 126,00PAPEL ESPELHO 48X66 (DOBRADURA) 60GR CORES
DIVERSAS, PACOTE C/ 20 FOLHAS.

68 BUB Irani  70g 6,000 130,5000 783,00PAPEL KRAFT BRANCO 80G BUBINA 120CM X 150M

73 PCT Off paper 100,000 11,5000 1.150,00PAPEL VERGE 180G/M² - PCT C/50 FOLHAS - CORES
DIVERSAS: BRANCO, PALHA, AMARELO, AZUL CLARO, VERDE,
ROSA.

80 UN Sumit 36,000 15,5000 558,00PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS P/ 25 FOLHAS

92 UN Waleu 8,000 6,3800 51,04PORTA LAPIS/CLIPS/LEMBRETE - POLIESTIRENO - CRISTAL
OU FUME

96 CX Waleu 10,000 11,9500 119,50REGUA DE POLIESTIRENO TRANSPARENTE 30CM - CAIXA
COM 24 UND.

103 FR Acrilex 160,000 10,7000 1.712,00TINTA PARA TECIDO FRASCO COM 250ML COM REGISTRO
INMETRO- CORES DIVERSAS: PRETA, BRANCA, AZUL,
AMARELA, VERDE, VERMELHA, ROXA, BEGE.

Item Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço TotalEspecificação
 Fornecedor:  4037  -  PEGASUS ATACADISTA LTDA

1 CX CLASSE 24,000 3,5000 84,00ALFINETES NIQUELADOS Nº. 24 - CAIXA C/ 50GR

5 UN PB 24,000 3,4000 81,60BLOCO ARTÍSTICO PARA COLORIR/DESENHAR/PINTAR NO
TAMANHO A4 - C/20 FOLHAS 140G/M².

6 CX ZAP 30,000 6,3400 190,20BORRACHA BRANCA ESCOLAR Nº. 40 - CAIXA COM 40 UND

13 UN PANAMERICANA 600,000 3,0400 1.824,00CADERNO ESPIRAL 1/4 (PEQUENO) 96 FLS - CAPA DURA
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Item Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço TotalEspecificação
 Fornecedor:  4037  -  PEGASUS ATACADISTA LTDA

19 UN BRW 48,000 1,6400 78,72CANETA P/ ESCREVER EM CD/DVD - 2.0MM COR PRETA/AZUL:
ponta de poliacetal 2.0mm com protetor de metal. Tinta à base de
alcool e resistente à água. Espessura da escrita 0,1mm. Ideal para
CD, DVD, plásticos, vinil, acrílicos, vidros e filmes.

26 pt CLASSE 40,000 5,7000 228,00COLA ADESIVO INSTANTANEO MULTIUSO - POTE C/ 20
GRAMAS

27 UN ACRILEX 200,000 2,9000 580,00COLA AUTO RELEVO 3D 35ML - DIVERSAS CORES

30 UN TC 500,000 0,6000 300,00COLA LÍQUIDA BRANCA À BASE DE ÁGUA, LAVÁVEL, NÃO
TÓXICA, PESO 40GR.

31 LT PIRA 120,000 6,6500 798,00COLA LÍQUIDA BRANCA À BASE DE ÁGUA LAVÁVEL ATÓXICA -
FRASCO C/ 1000ML.

32 UN ZAS TRAS 160,000 3,0000 480,00COLA PARA ISOPOR/EVA 90GR - COM BICO APLICADOR
ECONOMICO, SOLÚVEL EM ALCOOL E SECAGEM RÁPIDA.

41 RL NASTRO 100,000 8,0500 805,00FITA ADESIVA PAPEL KRAFT 48MM X 50M - MARROM

43 UN NASTRO 36,000 23,9000 860,40FITA CREPE KRAFT CREPADO 25MM X 50M - EMBALAGEM C/ 5
ROLOS

45 UNI HAITI 400,000 2,8900 1.156,00FOLHA EM E.V.A 600X400X1,5MM A 2MM ATOALHADO (PLUSH)
CORES DIVERSAS: BRANCO, PRETO, VERMELHO, AZUL,
VERDE, AMARELO, MARROM, LARANJA, BEGE, ROSA, LILÁS.

47 CX KOALA 12,000 1,3300 15,96GIZ DE CERA - CAIXA C/ 12 CORES - 48 GR

48 CX PIRA 240,000 2,1000 504,00GIZ DE CERA - CAIXA COM 12 CORES - 112GR

49 CX DELTA 8,000 1,9000 15,20GIZ ESCOLAR BRANCO PARA QUADRO NEGRO - CAIXA C/ 64
PALITOS: TAMANHO 82X11MM, NAO TÓXICO.

56 CX PIRILAMPO 24,000 16,9000 405,60LAPIS PRETO REDONDO GRADUAÇÃO Nº. 2 - GRAFITE ULTRA
RESISTENTE - CAIXA C/72 UND.

58 UN TILIBRA 24,000 7,8000 187,20LIVRO DE ATAS C/ 100 FLS CAPA DURA

59 CX MASSABEL 300,000 2,6500 795,00MASSA DE MODELAR COM 12 CORES - 180 gramas

79 UN BRW 24,000 1,7000 40,80PERCEVEJOS LATONADOS - EMBALAGEM C/ 100 UND

82 CX BRW 48,000 14,8000 710,40PINCEL MARCADOR ATOMICO COM PONTA CHANFRADA
INDEFORMÁVEL, TINTA À BASE DE ALCOOL - CAIXA COM 12
UNIDADES, NAS CORES: PRETO, VERMELHO, VERDE E AZUL.

90 UN CLASSE 36,000 13,9000 500,40PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE 220 VOLTS - PARA REFIL
DE COLA QUENTE GROSSA

91 UN CLASSE 36,000 9,9000 356,40PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA 220V - PARA REFIL DE
COLA QUENTE FINA

93 UN NOVACRIL 12,000 8,3000 99,60PRANCHETA POLIESTIRENO/ACRILICO TAMANHO A4 COM
PRENDEDOR DE METAL, NAS CORES CRISTAL/FUME.

99 UN CLASSE 12,000 36,9000 442,80TESOURA DE PICOTAR PROFISSIONAL 21,6CM - PRETA PARA
PAPEL E TECIDO

102 FR PIRA 360,000 2,2900 824,40TINTA GUACHE SOLÚVEL EM ÁGUA - ATÓXICA FRASCO C/
250ML COM REGISTRO NO INMETRO. CORES DIVERSAS:
VERDE, AMARELO, VERMELHO, AZUL, PRETO, BRANCO,
ROSA, MARROM, LARANJA.

104 FR PIRA 60,000 2,3000 138,00TINTA TEMPERA GUACHE FRASCO DE 250ML COM REGISTRO
NO INMETRO - CORES DIVERSAS: PRETA, BRANCA,
VERMELHA, AZUL, AMARELA, VERDE.

Item Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço TotalEspecificação
 Fornecedor:  4153  -  PREMIER COMERCIO LTDA

20 PCT SANTA MARIA 20,000 34,9000 698,00CARTOLINA BRANCA TAMANHO 50X66CM - 150GR - PACOTE C/
100 UND

97 UN GLOBOTEC SILVER 1.000,000 13,9000 13.900,00RESMA DE PAPEL A4 ( 210mm x 297mm) 75g/m² C/ 500 FOLHAS
- FOLHAS BRANCAS, PAPEL PRODUZIDO 100% DE
FLORESTAS PLANTADAS.

Item Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço TotalEspecificação
 Fornecedor:  4477  -  BAVARESCO & CIA LTDA

28 FR CASCOREZ 100,000 19,0000 1.900,00COLA CASCOREZ EXTRA ADESIVO PVA - 01KG

38 RL ADELBRAS 48,000 2,4700 118,56FITA ADESIVA CREPE BRANCA 19MM X 50M - ROLO

51 UN MASTERPRINT 24,000 17,4000 417,60GRAMPEADOR DE FOLHAS EM ESTRUTURA METALICA - PARA
ATÉ 30 FLS - PARA GRAMPOS 26/6.

75 UN FRAMA 36,000 7,0000 252,00PASTA REGISTRADOR AZ - COM ETIQUETA FRONTAL PAA
IDENTIFICAR CONTEÚDO - DIMENSOES LOMBO 6,5CM, PASTA
20X28CM, NA COR PRETA.

77 UN ACP 24,000 30,0000 720,00PASTA SANFONADA PLASTICA A4 C/ 31 DIVISÓRIAS
CRISTAL/FUME

78 CX DELLO 12,000 44,6000 535,20PASTA SUSPENSA KRAFT 170GR HASTE PLASTICO  - CAIXA
C/50 UND

100 UN MASTERPRINT 200,000 5,0000 1.000,00TESOURA ESCOLAR AÇO INOX 4 POLEGADAS - CORES
DIVERSAS, DIMENSOES DO PRODUTO: COMP. 07MM,
LARGURA 80MM, ALTURA 168MM, LAMINA EM AÇO INOX, COM
PONTAS ARREDONDADAS, FIXADAS POR REBITES, CABOS
ANATOMICOS DE POLIPROPRILENO. MARCA DE REFERENCIA:
TRAMONTINA
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Item Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço TotalEspecificação
 Fornecedor:  4477  -  BAVARESCO & CIA LTDA

101 UN TRAMONTINA 60,000 12,0000 720,00TESOURA PARA USO GERAL EM INOX "7" POLEGADAS -
CORES DIVERSAS: PRETO, AZUL, AMARELO, VERMELHO,
COMPRIMENTO DA LAMINA: 10CM, COMPRIMENTO TOTAL:
19,5CM. LAMINA EM AÇO INOX, COM MAIOR ESPESSURA E
DESBASTADA QUE PROPORCIONA CORTE PRECISO E
EFICIENTE. CABO EM POLIPROPILENO. MARCA DE
REFERENCIA: TRAMONTINA.

Item Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço TotalEspecificação
 Fornecedor:  4552  -  PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

34 UN JOCAR 48,000 1,2600 60,48ESTILETE ESCOLAR LAMINA 18MM - CORPO EM PLASTICO
REFORÇADO.

35 UN DANEVA 6,000 18,0600 108,36EXTENSÃO ELETRICA 3 TOMADAS C/3M 3 PINOS

55 CX RIO 240,000 5,1000 1.224,00LAPIS DE COR TAMANHO GRANDE - CAIXA C/12 UNIDADES DE
MADEIRA (SEXTAVADO): MADEIRA 100% REFLORESTADA,
MINA MACIA E RESISTENTE. REGISTRO NO INMETRO. MARCA
DE REFERENCIA: FABER CASTELL

64 PCT VMP 24,000 14,7000 352,80PAPEL CELOFANE 85X100 TRANSPARENTE - PCT C/ 50 UND

2.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preço.

2.2.1. Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos devidamente comprovadas, estes poderão ser revistos, visando ao
restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena “d” do inciso II do caput e do §5° do art. 65 da Lei n º
8.666, de 1993.

2.2.2. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a cláusula sexta, a comprovação deverá ser feita por meio
de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha de custos, lista de preços de fabricantes,
notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de
indeferimento do pedido.

2.2.3. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e ou outros meios disponíveis para
levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo a ser pago pela administração.

2.2.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de força maior,
devidamente justificado no processo.

2.2.5. No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar conveniente, poderá
optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação.

2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada preferência ao fornecedor de primeiro menor preço
e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.

2.3. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias
negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes:

     a)  convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preços originalmente registrados e sua adequação
ao praticado no mercado;

     b)  frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e

     c)  convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.

2.4. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente
assumido poderá mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço registrado, comprovadas as
situações elencadas na alínea “d” do inciso II do caput ou do §5° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993,  caso em que o órgão gerenciador poderá:

     a)  estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados:

     b)  permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade de manutenção
do preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições:

          b1)  as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e horário, previamente, designados
pelo órgão gerenciador;

          b2)  o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época da
licitação, sendo registrado o de menor valor.

2.4.1. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de Preços, com as justificativas cabíveis, observada a
anuência das partes.

2.4.2. Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior estes serão formalmente desonerados do compromisso de fornecimento
em relação ao item ou lote pelo órgão gerenciador, com conseqüente cancelamento dos seus preços registrados, sem aplicação das penalidades.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE
PREÇOS
3.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as
eventuais prorrogações.

3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos convocatórios e
respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.

3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4°, da Lei n° 8.666/1993, quan do a proposta continuar se mostrando mais
vantajosa, satisfeitos os demais requisitos deste Decreto.

CLÁUSULA QUARTA - DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS
4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto deste Edital;

4.2. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços deverão apresentar suas solicitações de aquisição ou contratação ao órgão
gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de despesa ou autorização de compra ou outro
instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666/1993, e procederá dir etamente a solicitação com o fornecedor, com os
preços registrados, obedecida a ordem de classificação.

4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.

4.4. Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores e
demais normas cabíveis.

4.5. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o órgão gerenciador informado a respeito dos processos de aquisições
por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação ao respectivo processo de registro.

4.6. 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, sendo que serão denominadas "Órgão não-participante ou carona".

CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES
5.1. Compete ao Órgão Gestor:

5.1.1. A Administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação será do Núcleo de Compras e Licitação,
denominado como órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, nos termos do inciso III do art. 3° do Decreto Municipal n° 095/2009;

5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais registrados, para fins de controle e fixado
do valor máximo a ser pago pela Administração.

5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços necessitarem da entrega dos materiais, indicará os
fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos.

5.1.3.. Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades estimadas, ficando-lhe
facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro
de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização;

5.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços “de oficio” através de apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do município, observado
o prazo legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem demandas para atendimento dos
órgãos usuários.

5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente
justificado no processo;

5.1.6. Emitir a autorização de compra;

5.1.7. Dar preferência de contratação com o detentor do registro de preços ou conceder igualdade de condições, no caso de contrações por outros meios
permitidos pela legislação;

5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias:

5.2.1. Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos materiais dentro das normas
estabelecidas no edital;

5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive
encaminhando ao órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada;

5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata.



18/06/2020 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 3174

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 1103

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIGRINHOS                 

Página: 7/10
Processo Nº.: 18/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 13/2020

5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata:

5.3.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante o período de
duração do registro de Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na
proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços;

5.3.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento), em função
do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e facultativas nas demais situações;

5.3.3. Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;

5.3.4. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;

5.3.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na cláusula segunda desta Ata;

5.3.6. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata a cláusula segunda desta
Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos produtos já entregues, caso do reconhecimento pela
Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado;

5.3.7. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão;

5.3.8. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto de registro por
outros meios facultados na legislação relativa às licitações.

5.3.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do objeto de
registro de preços.

5.3.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS
6.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados
e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:

6.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:

     a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado;

     b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;

     c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;

     d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado;

    e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a
administração pública, no termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;

     f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.

6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o contrato de acordo com a ata de
registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior.

6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada na imprensa oficial juntando-se o
comprovante ao expediente que deu origem ao registro.

6.3. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.

6.4. A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá ser protocolada no protocolo geral da ADMINISTRAÇÃO, facultada
a esta a aplicação das sanções administrativas previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido, sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e
a ampla defesa.

6.5. Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir ordem de fornecimento àquela com classificação imediatamente
subsequente.
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CLÁUSULA SETIMA - DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
7.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto, pelos órgãos e entidades da Administração Municipal.

7.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizado pelo órgão ou entidade participante ao órgão gerenciador, dela
devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, o carimbo e a assinatura do
responsável.

7.3. O órgão gerenciador formalizará por intermédio de instrumental contratual ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma
estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o número de referência da Ata de
Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.

7.4. Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos solicitados, ou o quantitativo total requisitado ou parte dele, deverá comunicar o fato
ao Departamento de Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da Ordem de
Fornecimento.

7.5. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro,
mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.

7.5.1. O local de entrega dos materiais será estabelecido em cada Ordem de Fornecimento, podendo ser na sede da unidade requisitante, ou em local
em que esta indicar.

7.5.2. O prazo de entrega será conforme solicitação do órgão ou entidade requisitante, não podendo ultrapassar 05 (cinco) dias úteis da data de
recebimento da nota de empenho ou instrumento equivalente.

7.5.3. Se a Detentora da ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou parte dele, deverá comunicar o fato à administração, por escrito, no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.

7.5.4. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, além das determinações
deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.

7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento da primeira, e assim
sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto para cada item da licitação, ou quando da primeira classificada tiver seu registro junto a Ata
cancelado.

7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata.

7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com as especificações
descritas na proposta de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, caso não esteja em conformidade com as referidas especificações.

7.8.1. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que não estejam
adequados para o uso.

7.8.2. Os materiais deverão ser entregues embalados de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e descarga no local da
entrega.

7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos materiais licitados contra defeitos de fabricação, pelo prazo mínimo
de 06 (seis) meses a partir da data da entrega, conforme manual da fabricante, salvo o uso indevido, acidente e desgaste natural.

7.10. Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos materiais, bem como todos os impostos, taxas e demais despesas decorrente da presente
Ata, correrão por conta exclusiva da contratada.

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta bancária, em até 10 (dez) dias úteis,
contados do recebimento definitivo dos materiais, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme
dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei n° 8.666/93 e alterações.

8.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com suas obrigações para com o
sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS.

8.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que o fornecedor tome as medidas necessárias,
passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.

8.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções.

8.5. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.

8.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou
créditos existentes em favor da fornecedora.

8.7. A Administração efetuará retenção, na fonte dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos devidos à fornecedora classificada.

CLÁUSULA NONA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.

9.2. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão gerenciador, considerando-se o
disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e alterações.
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CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou Entidades Usuários da
Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente,
observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei n. 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
11.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade pela unidade requisitante, aplicar ao detentor da ata,
garantidos o contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas:

11.1.1. pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de
empenho ou documento equivalente no prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos:

    a) multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato;

    b) cancelamento do preço registrado;

    c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração no prazo de até cinco anos.

11.1.1.1 As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente.

11.1.2. por atraso injustificado no cumprimento de contrato de fornecimento:

    a) multa de 0,5% (meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia;

    b) rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso.

11.1.3. por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço:

    a) advertência, por escrito, nas falta leves;

    b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento ou serviço não executado pelo
fornecedor;

    c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração pública estadual por prazo não superior a 2 (dois)
anos.

    d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

11.1.3.1. A penalidade prevista na alínea "b" do subitem 11.1.3. poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com as sanções previstas
nas alíneas "a", "c" e "d", sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos artigos 77 a 80 da Lei
nº 8.666, de 1993.

11.1.3.2. Ensejará ainda motivo de aplicação de penalidade de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a
administração de até cinco anos e descredenciamento do Registro Cadastral da ADMINISTRAÇÃO, o licitante que apresentar documentação falsa, não
mantiver a proposta e cometer fraude fiscal, sem prejuízo das demais cominações legais, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002.

11.1.3.3. O fornecedor que não recolher as multas previstas neste artigo, no prazo estabelecido, ensejará também a aplicação da pena de suspensão
temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração, enquanto não adimplida a obrigação.

11.1.3.4. A aplicação das penalidades previstas nas alíneas "c" e "d" do subitem 11.1.3, será de competência exclusiva do prefeito municipal, facultada
a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no parágrafo seguinte, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos
causados e após decorrido o prazo de sanção mínima de dois anos.

11.2. Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis, contado da
notificação.

11.3. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente anotadas no registro cadastral dos fornecedores mantido pela Administração.

11.4. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EFICÁCIA
12.1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na imprensa oficial do município.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de  Tigrinhos para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIGRINHOS                 

Página: 10/10
Processo Nº.: 18/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 13/2020

E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo
assinadas.

Empresas Participantes: 

Tigrinhos,17  de Junho de 2020.

______________________________________________
DERLI ANTONIO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

BAVARESCO & CIA LTDA CNPJ:  05.478.033/0001-65       ________________________________________

JP EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ:  13.772.057/0001-50       ________________________________________

PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA CNPJ:  37.076.968/0001-01       ________________________________________

PEGASUS ATACADISTA LTDA CNPJ:  14.797.430/0001-90       ________________________________________

PREMIER COMERCIO LTDA CNPJ:  11.688.438/0001-20       ________________________________________

SSM COMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ:  28.040.796/0001-25       ________________________________________

TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ:  04.303.600/0001-80       ________________________________________
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Tijucas

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/FMS/2020 DO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO 
DE PREÇO Nº 014/FMS/2020

Publicação Nº 2526450

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TIJUCAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/FMS/2020
PREGÃO PRESENCIAL
REGISTRO DE PREÇO Nº 014/FMS/2020

Objeto: Aquisição de fórmula infantil para pacientes atendidos pelo Setor de Nutrição, do Fundo Municipal de Saúde, do município de Tiju-
cas/SC.
Tipo: Menor Preço por Item;
Data de Abertura: 01 de julho de 2020, as 08h00;
Informações Complementares: O Edital e inteiro teor está a disposição dos interessados no Setor de Licitações, sito a Rua Cel. B-chelle, 01, 
Centro, Tijucas – SC e no site www.tijucas.sc.gov.br.
ELÓI MARIANO ROCHA – PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/PMT/2020 DISPENSA Nº 047/PMT/2020
Publicação Nº 2526962

 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. B-chelle, 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 114/PMT/2020
Dispensa de Licitação nº 047PMT/2020
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para prestar serviços de Internet, atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Obras, 
Transportes e Serviços Públicos – DITRAN, do Município de Tijucas - SC.
Contratado: INFOBY - CASA DA INFORMATICA LTDA
Valor: R$. 1.056,00 (Um mil, cinquenta e seis reais)
Amparo Legal: Art. 24, inciso II, c/c Art. 23. Inciso I e II alínea “a”, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores c/c Parecer Jurídico Fa-
vorável nº 191/2020/PGM
ELÓI MARIANO ROCHA – PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 1560-2020
Publicação Nº 2526497

DECRETO Nº 1560, 17 DE JUNHO DE 2020.

Prorroga validade de processo seletivo simplificado referente ao edital nº 002/2019.

ELOI MARIANO ROCHA, Prefeito do Município de Tijucas, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VIII, do 
art. 82, na forma da alínea "o", do inciso I, do parágrafo único do art. 31-A, ambos da Lei Orgânica Municipal, e de acordo com o disposto 
no caput do art. 5º da Lei Municipal nº 2.325, de 15 de dezembro de 2010, e demais disposições legais, e ainda,

CONSIDERANDO os termos do item 10.1 do edital nº 002/2019, referente à validade do processo seletivo;

CONSIDERANDO o disposto no decreto nº 1419, de 07 de maio de 2019, em seu art. 1º, § 1º, que trata da homologação e da prorrogação 
do processo seletivo simplificado, edital nº 002/2019,

DECRETA:
Art. 1º Fica prorrogado o processo seletivo simplificado, concernente ao edital nº 002/2019, por igual período de 01 (um) ano, objetivando 
o preenchimento de cargos vagos que foram disponibilizados, para atender o interesse público da administração.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 07 de maio de 2020, revogadas as disposições em 
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contrário.

Tijucas (SC), 17 de junho de 2020.

ELOI MARIANO ROCHA
Prefeito do Município de Tijucas

EXTRATO ATA DE JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO APÓS RECURSO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 083/
PMT/2020 TOMADA DE PREÇO Nº 0006/PMT/2020

Publicação Nº 2526489

PREFEITURA MUNICPAL DE TIJUCAS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 083/PMT/2020
TOMADA DE PREÇO Nº 006/PMT/2020

JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO APÓS RECURSO

A Comissão Permanente de Licitação, torna público que fora concluído o julgamento da Documentação do Processo Licitatório nº 083/
PMT/2020 Tomada de Preço nº 006/PMT/20, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE REGULARIZAÇÃO DA 
AVENIDA EMILIA RAMOS, INCLUINDO A REALIZAÇÃO DE TERRAPLANAGEM, NO MUNICÍPIO DE TIJUCAS/SC, CONFORME, MEMORIAL DES-
CRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, QUADRO DE COMPOSIÇÕES, BDI, PROJETOS E ART’S (CREA) 
NECESSÁRIAS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS, de acordo com as condições estipuladas neste 
Edital, nos seus anexos e no contrato, cujos termos, igualmente, o integram. A Comissão Permanente de Licitação após decidir sobre o jul-
gamento da documentação (Ata do dia 22 de maio de 2020), conforme legislação e as devidas publicações legais, oportunizou aos licitantes 
apresentação de recurso nos moldes do artigo 109, inciso I, “a”, da Lei 8.666/93, sendo que interpôs recurso, tempestivamente as licitantes 
FÓRMULA PAVIMENTAÇÃO URBANA EIRELI e INFRASUL INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA. Após o prazo legal previsto, a 
Comissão Permanente de Licitação exarou Ata de Recebimento de Recurso das mencionadas empresas, com a devida publicação no site 
http://www.tijucas.sc.gov.br/licitacoes, bem como no Diário Oficial dos Municípios – DOM na data de 03/06/2020, importante informar que 
o município possuí o Decreto 1211/2017, que regulamenta a Lei nº 2529, de 10 de julho de 2014, QUE INSTITUI O DIÁRIO OFICIAL DOS 
MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA COMO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL, oportunizando aos demais licitantes apresentação de IMPUG-
NAÇÃO, nos moldes do artigo 109, “a”, §3º, da Lei 8.666/93 e item 9.4.8 do edital, os quais nenhum licitante apresentou impugnação. Ato 
contínuo, a Presidente da Comissão Permanente de Licitação e seus membros, realizaram diligências (item 9.5 do edital), afim de, analisar 
os recursos interpostos com as alegações. Nesta toada, passa-se a DECIDIR: A Comissão Permanente de Licitação mantém a decisão quan-
to à análise técnica, constatou-se que todas as empresas participantes atenderam os requisitos mínimos de acervo e qualificação técnica. 
Quanto a análise contábil, após apresentação do Recurso apresentado e nova análise pelo Contador, Sr. Edson Luiz Rosa – CRC-SC 17952, o 
qual está presente nesta sessão, estando ciente da prorrogação de prazo para encaminhamento do Balanço Patrimonial, (INSTRUÇÃO NOR-
MATIVA RFB Nº 1950/2020, DE 12 DE MAIO DE 2020) decide habilitar neste ponto a empresa FÓRMULA PAVIMENTAÇÃO URBANA EIRELI 
com os requisitos da documentação do item 7.3.2 do referido edital. Quanto a apresentação dos documentos de habilitação, em especial ao 
item 6.1.4.2 do edital, as empresas INFRASUL INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA, FÓRMULA PAVIMENTAÇÃO URBANA EIRELI 
e SUSTENTAR ENGENHARIA LTDA, restam INABILITADAS por não apresentar o contrato social atualizado em sua autenticação digital con-
forme alegado pelo representante legal da empresa Sr. Erivelton de Andrade Amorim, (Ata do dia 14/05/2020). Insta frisar que a Recorrente 
INFRASUL INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA, juntou em seu recurso novo Contrato Social com autenticação atualizada com 
data de 19/05/2020, então, tendo reconhecido que no primeiro momento apresentou dito Contrato Social (data de 17/09/2019), portanto, 
desatualizado em sua autenticação digital. Lembrando que em nenhum momento esta Comissão Permanente de Licitação não reconhece os 
documentos apresentados (Contrato Social) como não válidos, pois baixou diligência junto ao site da Junta Comercial do Estado de Santa 
Catarina verificando o protocolo, bem como a Chancela de ambas as empresas ora INABILITADAS. A Comissão Permanente de Licitação 
mantém INABILITADA a empresa SUSTENTAR ENGENHARIA LTDA, por não apresentar a CND Municipal de Tijucas exigida no item 7.2.6, 
não comprovação de prestação de garantia de proposta exigida no item 11.1, não apresentação do Certificado de Registro Cadastral exigida 
no item 7.6.7, apresentou a Certidão Simplificada, porém desatualizada. Ato contínuo, a Comissão Permanente de Licitação verificou que as 
empresas ANDRADE & AMORIM ENGENHARIA LTDA e PACOPEDRA PAVIMENTADORA E COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA estão HABILITADAS. 
Foram observados os devidos procedimentos de publicidade e legalidade, o qual encontra-se o edital e demais documentos (Atas) disponível 
no site do município www.tijucas.sc.gov.br - licitações no momento da abertura desta sessão. Nada mais havendo a declarar, a Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação encerra a sessão, designando para o 19 de maio de 2020, 12h00 a abertura das propostas das em-
presas Habilitadas ANDRADE & AMORIM ENGENHARIA LTDA e PACOPEDRA PAVIMENTADORA E COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA. Informações 
Complementares: O Edital e inteiro teor está a disposição dos interessados no Setor de Licitações, sito a Rua Cel. B-chelle, 01, Centro, 
Tijucas – SC e no site www.tijucas.sc.gov.br.
ELÓI MARIANO ROCHA – PREFEITO MUNICIPAL

http://www.tijucas.sc.gov.br/licitacoes
http://WWW.tijucas.sc.gov.br
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Câmara muniCiPal

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 05/2020
Publicação Nº 2526328

ATUALIZADO EM 17 DE JUNHO DE 2020

1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 05/2020

O Presidente da Câmara de Vereadores de Tijucas/SC, torna pública a seguinte retificação ao Edital supracitado, cujas alterações estão a 
seguir elencadas:

1. Nas informações quanto ao local e data de acontecimento, onde se lê:

DATA DE ABERTURA: 18/06/2020
HORÁRIO: 08:30
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Departamento de Licitações da Câmara de
Vereadores de Tijucas/SC.

Leia-se:

DATA DE ABERTURA: 02/07/2020
HORÁRIO: 08:30
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Departamento de Licitações da Câmara de
Vereadores de Tijucas/SC.

2. No item 1.2, onde se lê:

Data/Hora: Dia 18/06/2020 as 08:30 horas.

Leia-se:

Data/Hora: Dia 02/07/2020 as 08:30 horas.

3. No item 7.2, onde se lê:

k) Possuir em seu quadro de funcionários pessoa qualificada responsável pela manutenção, instalação e estabilidade da conexão. Necessário 
comprovar vinculo empregatício e apresentar Diploma de conclusão de Curso de Nível Superior em Redes de Computadores ou Telecomu-
nicações.

Leia-se:

k) Possuir em seu quadro de funcionários pessoa qualificada responsável pela manutenção, instalação e estabilidade da conexão. Necessário 
comprovar vinculo empregatício e apresentar Diploma de conclusão de Curso de Nível Superior em Redes de Computadores ou Teleco-
municações ou documentos que comprove responsabilidade técnica na empresa licitante perante o CREA nas funções de Engenheiro de 
Telecomunicações ou Engenheiro Eletricista.

Os demais dados permanecem como no edital.
Autorizo:

Tijucas ______/_______/_______

Presidente

Vilson Natálio Silvino
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Timbó

Prefeitura

AVISO PP 08 2020 FMDE
Publicação Nº 2527226

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2020 FMDE

OBJETO: FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA SERVIÇOS DE PINTURA DA QUADRA NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCO-
LA MUNICIPAL PROFESSOR NESTOR MARGARIDA PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENTREGA DOS ENVELOPES: contendo 
os documentos de Habilitação e a Proposta de Preços até às 09h00min do dia 07 de julho de 2020. ABERTURA: dia 07 de julho de 2020 às 
09h05min. Os interessados poderão obter a íntegra do edital no site: www.timbo.sc.gov.br, ou através do e-mail licitacoes@timbo.sc.gov.
br e telefone (47) 3380 7000.

Timbó (SC), 17/06/2020
MARCIA WITTHOEFT MELLIES
Secretária Municipal de Educação

AVISO PREGAO PRESENCIAL SRP Nº 04 2020 FME - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS
Publicação Nº 2527231

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 04/2020 FME

OBJETO: aquisição de material esportivo, para manutenção dos eventos realizados pela Fundação Municipal de Esportes e modalidades 
esportivas do município de Timbó. ENTREGA DOS ENVELOPES: contendo os documentos de Habilitação e a Proposta de Preços até às 
09h00min do dia 06 de julho de 2020. ABERTURA: dia 06 de julho de 2020 às 09h05min. Os interessados poderão obter a íntegra do edital 
no site: www.timbo.sc.gov.br, ou através do e-mail licitacoes@timbo.sc.gov.br ou telefone (47) 3380-7000, ramal 7035.

Timbó (SC),17/06/2020
JULIA DE FREITAS
Diretora Presidente da Fundação Municipal de Esportes

http://www.timbo.sc.gov.br
mailto:licitacoes@timbo.sc.gov.br
mailto:licitacoes@timbo.sc.gov.br
http://www.timbo.sc.gov.br
mailto:licitacoes@timbo.sc.gov.br
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Três Barras

Prefeitura

PREGÃO N 26/2020.
Publicação Nº 2526320

 

  

  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº. 44/2020.  
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 26/2020. 
 
Interessado: * SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO; 
  * SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE; 

* SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO; 
* SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE; 
* SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS; 
* SECRETÁRIA DE FINANÇAS.SECRETARIA DE HABITAÇÃO; 
* SECRETARIA DE URBANISMO; 
* ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL SÃO CRISTOVÃO; 
* FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE; 
* FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 

 

Aos 15 dias do mês de junho do ano de 2020, na cidade de Três Barras, Estado de Santa Catarina, 
na sede da Prefeitura, sito na Avenida Santa Catarina, 616 - Centro - Município de Três Barras, devidamente 
representado e assistido, e a empresa VALFRIDO MARTINS, CNPJ nº 27.309.050/0001-01, com sede e 
foro na Cidade de Canoinhas - SC, cito a RUA HENRIQUE ZUGMANN, nº 187, Bairro CAMPO DA ÁGUA 
VERDE; por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal nº. 3.016/2006, 
do edital do Pregão Presencial em epígrafe e da legislação aplicável, ao Registro de Preço referente aos 
itens abaixo discriminados, com seu respectivo preço unitário: 
 

Item Descrição Unidade Qtde. Item Valor Unitário 
1 MARMITAS ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS DE ISOPOR, 

TAMANHO MÍNIMO REFERÊNCIA 102 COM NO MÍNIMO 750 ML - 
ENTREGUES NA GARAGEM DA PREFEITURA, CONFORME 
CLAUSULA 10 DESTE EDITAL. 

UNIDADE 18.000,00 R$10,19 

 

 
Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido pelo prazo de 01 (um) ano, contado 

da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da proposta/lance 
apresentado no Pregão epigrafado. 

A Contratada declara que conhece e concorda com todas as cláusulas estipuladas pelo Edital 
Pregão nº. 26/2020 – Procedimento Administrativo nº. 44/2020 e se responsabiliza pelo cumprimento das 
mesmas. 

Reajuste do preço: Os preços registrados são fixos e irreajustáveis. 
Fica designado o foro da Comarca de Canoinhas para dirimir quaisquer questões judiciais oriundas 

deste Edital. 
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será 

assinada pelas partes. 
Três Barras - SC, 15 de junho de 2020. 

    

LUIZ DIVONSIR SHIMOGUIRI 
Prefeito Municipal 

 

 

 
VALFRIDO MARTINS 

CONTRATADA 
 

 

Testemunhas: 
 

  

1 __________________________________ 
Nilton Avanir Hurmus 

 

2 __________________________________ 
Luciane Tomczyk 
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PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº. 54/2020.
Publicação Nº 2526646

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº. 54/2020.
EDITAL DE PREGÃO Nº. 33/2020.
TIPO: PRESENCIAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de um APARELHO DE RADIOGRAFIA DIGITAL destinado à realização de exames 
de Raio X aos pacientes do Município.
DECISÃO
• Considerando o recebimento de impugnações contra o Descritivo do Item constante do edital, realizadas pelas empresas:
1) Chrome Tecnologia Comercio Importação Exportação Eireli inscrita no CNP sob o nº. 22.208.295/0001-29;
2) Konica Minolta Healthcare do Brasil Industria de Equipamentos Médicos Ltda inscrita no CNPJ sob o nº. 71.256.283/0001-85;
• Considerando a solicitação do solicitante do produto, cito a Secretaria de Saúde em reavaliar seu pedido;
• Considerando que o descritivo do edital pode ser adequado de forma a melhorar significativamente a utilização pratica do equipamento 
sem geração de custos adicionais, inclusive com atualização tecnológica do aparelho;

RESOLVE
REVOGAR da presente licitação, devendo ser readequada a solicitação pela secretaria de saúde (solicitante) e emitido novo procedimento 
licitatório para aquisição.
Três Barras – SC, 17 de junho de 2020.
NILTON AVANIR HURMUS
Pregoeiro

Câmara muniCiPal

PORTARIA N. 693/2020
Publicação Nº 2526452

PORTARIA Nº 0693/2020 FÉRIAS SERVIDOR ERNANI WOGEINAKI JR. FABIANO JOSÉ MENDES PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES 
TRÊS BARRAS - SC CONCEDE ao servidor, Ernani Wogeinaki Jr., ocupante do cargo de Técnico Legislativo e Controle Interno, Matrícula n. 
2526 do Quadro de Pessoal da Câmara de Vereadores de Três Barras, férias regulamentares referente período de aquisição de 26/06/2019 
à 25/6/2020, de acordo com o Requerimento Interno n. 4/2020 protocolado sob o n. 252/2020, sendo 20 (vinte) dias para serem gozados 
e 10 (dez) dias convertidos em abono pecuniário e abono de férias de 1/3 (um terço) com base na legislação vigente, prevista no art. 7º, 
inciso XVII da Constituição Federal, § 3º do artigo 19 da Lei Orgânica Municipal e do § 1º do artigo 70 da Lei Complementar n.138/2009, 
com período de gozo a contar de 22 de Junho de 2020. Câmara de Vereadores de Três Barras-SC, em 17 de junho de 2020. A presente 
Portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração da Câmara na data supra e no Diário Oficial dos Municípios de Santa Ca-
tarina www.diariomunicipal.sc.gov.br na data de 18 de junho de 2020. Joel Antonio Voigt Gestor Legislativo e Contábil Fabiano José Mendes
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Treviso

Prefeitura

PORTARIA N° 318/2020, DE 17 DE JUNHO DE 2020
Publicação Nº 2526426

 PORTARIA N° 318/2020, DE 17 DE JUNHO DE 2020.
DESIGNA O SERVIDOR ANDERSON JOSÉ PAGANI COMO FISCAL DO CONTRATO Nº 02/2020, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO AUTÔNOMO 
MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE TREVISO - SAMAE E RODITE ROSSI BALDIN.
JAIMIR COMIN, Prefeito de Treviso, no uso de suas atribuições legais, conforme dispõe o Art. 45, Inciso II, XXII e XXIII da Lei Orgânica 
Municipal, o Art. 67 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e o Decreto nº 643/18, de 27 de setembro de 2018,
RESOLVE:
Art. 1° Designar o servidor Anderson José Pagani, Diretor do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Treviso - SAMAE, matrícula 
2604, para desempenhar a função de Fiscal do Contrato nº 02/2020, celebrado entre o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de 
Treviso – SAMAE e Rodite Rossi Baldin, cujo objeto é a locação de um terreno, pelo CONTRATANTE, em terras de propriedade da CON-
TRATADA, inscrito sob matricula nº 12.142, localizado na Rua Rio Mãe Luzia, Centro – Treviso – SC, para abrigar a estrutura da bomba de 
recalque, com área de 3,75 m², para distribuição de água para o Loteamento Nova Esperança, Treviso/SC.
Art. 2° Em conformidade com o Art. 67 da Lei nº 8.666/93, o Fiscal de Contrato será responsável por: acompanhar e fiscalizar o referido 
contrato; anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados e; dar ciência a seus superiores, em tempo hábil, sobre as ocorrências que poderão surgir 
durante a vigência do contrato.
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Paço Municipal Delyrio Egídio Ubialli, em Treviso/SC, 17 de junho de 2020.

Jaimir Comin
Prefeito Municipal
Registrada e publicada em 18 de junho de 2020.

PORTARIA N° 319/2020, DE 17 DE JUNHO DE 2020
Publicação Nº 2526428

 PORTARIA N° 319/2020, DE 17 DE JUNHO DE 2020.
DESIGNA O SERVIDOR ANDERSON JOSÉ PAGANI COMO FISCAL DO CONTRATO Nº 03/2020, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO AUTÔNOMO 
MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE TREVISO - SAMAE E ZOLEIDE MARIA SALVADOR SCUSSEL.
JAIMIR COMIN, Prefeito de Treviso, no uso de suas atribuições legais, conforme dispõe o Art. 45, Inciso II, XXII e XXIII da Lei Orgânica 
Municipal, o Art. 67 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e o Decreto nº 643/18, de 27 de setembro de 2018,
RESOLVE:
Art. 1° Designar o servidor Anderson José Pagani, Diretor do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Treviso - SAMAE, matrícula 
2604, para desempenhar a função de Fiscal do Contrato nº 03/2020, celebrado entre o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de 
Treviso – SAMAE e Zoleide Maria Salvador Scussel, cujo objeto é a locação de um terreno, pelo CONTRATANTE, em terras de propriedade da 
CONTRATADA, inscrito sob matricula nº 11.465, localizado na Rua Rio Mãe Luzia, Centro – Treviso – SC, para abrigar a estrutura da bomba 
de recalque, com área de 3,75 m², para distribuição de água para o Loteamento Nova Esperança, Treviso/SC.
Art. 2° Em conformidade com o Art. 67 da Lei nº 8.666/93, o Fiscal de Contrato será responsável por: acompanhar e fiscalizar o referido 
contrato; anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados e; dar ciência a seus superiores, em tempo hábil, sobre as ocorrências que poderão surgir 
durante a vigência do contrato.
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Paço Municipal Delyrio Egídio Ubialli, em Treviso/SC, 17 de junho de 2020.

Jaimir Comin
Prefeito Municipal
Registrada e publicada em 18 de junho de 2020.

PORTARIA N° 320/2020, DE 17 DE JUNHO DE 2020
Publicação Nº 2526429

 PORTARIA N° 320/2020, DE 17 DE JUNHO DE 2020.
DESIGNA O SERVIDOR ANDERSON JOSÉ PAGANI COMO FISCAL DO CONTRATO Nº 04/2020, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO AUTÔNOMO 
MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE TREVISO - SAMAE E BRUNA SANTOS DA ROSA.
JAIMIR COMIN, Prefeito de Treviso, no uso de suas atribuições legais, conforme dispõe o Art. 45, Inciso II, XXII e XXIII da Lei Orgânica 
Municipal, o Art. 67 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e o Decreto nº 643/18, de 27 de setembro de 2018,
RESOLVE:
Art. 1° Designar o servidor Anderson José Pagani, Diretor do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Treviso - SAMAE, matrícula 
2604, para desempenhar a função de Fiscal do Contrato nº 04/2020, celebrado entre o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de 
Treviso – SAMAE e Bruna Santos da Rosa, cujo objeto é a contratação da técnica Bruna Santos da Rosa, inscrita no CRQ 13403880, com 



18/06/2020 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 3174

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 1114

carga horária de 20h (vinte horas) semanais, para atuar como responsável química no setor de agua e saneamento básico de Treviso, bem 
como realizar análises diárias, conforme plano de amostragem autorizada pela vigilância sanitária do Município de Treviso/SC.
Art. 2° Em conformidade com o Art. 67 da Lei nº 8.666/93, o Fiscal de Contrato será responsável por: acompanhar e fiscalizar o referido 
contrato; anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados e; dar ciência a seus superiores, em tempo hábil, sobre as ocorrências que poderão surgir 
durante a vigência do contrato.
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Paço Municipal Delyrio Egídio Ubialli, em Treviso/SC, 17 de junho de 2020.

Jaimir Comin
Prefeito Municipal
Registrada e publicada em 18 de junho de 2020.

PORTARIA N° 321/2020, DE 17 DE JUNHO DE 2020
Publicação Nº 2526431

 PORTARIA N° 321/2020, DE 17 DE JUNHO DE 2020.
DESIGNA O SERVIDOR ANDERSON JOSÉ PAGANI COMO FISCAL DO CONTRATO Nº 05/2020, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO AUTÔNOMO 
MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE TREVISO - SAMAE E A EMPRESA AUTO POSTO TREVISO LTDA.
JAIMIR COMIN, Prefeito de Treviso, no uso de suas atribuições legais, conforme dispõe o Art. 45, Inciso II, XXII e XXIII da Lei Orgânica 
Municipal, o Art. 67 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e o Decreto nº 643/18, de 27 de setembro de 2018,
RESOLVE:
Art. 1° Designar o servidor Anderson José Pagani, Diretor do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Treviso - SAMAE, matrícula 
2604, para desempenhar a função de Fiscal do Contrato nº 05/2020, celebrado entre o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de 
Treviso – SAMAE e a empresa Auto Posto Treviso Ltda., cujo objeto é aquisição de até 1500 (hum mil e quinhentos) litros de óleo diesel S10 
para manutenção do veículo do SAMAE.
Art. 2° Em conformidade com o Art. 67 da Lei nº 8.666/93, o Fiscal de Contrato será responsável por: acompanhar e fiscalizar o referido 
contrato; anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados e; dar ciência a seus superiores, em tempo hábil, sobre as ocorrências que poderão surgir 
durante a vigência do contrato.
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Paço Municipal Delyrio Egídio Ubialli, em Treviso/SC, 17 de junho de 2020.

Jaimir Comin
Prefeito Municipal
Registrada e publicada em 18 de junho de 2020.

PORTARIA N° 322/2020, DE 17 DE JUNHO DE 2020
Publicação Nº 2526434

 PORTARIA N° 322/2020, DE 17 DE JUNHO DE 2020.
DESIGNA O SERVIDOR ANDERSON JOSÉ PAGANI COMO FISCAL DO CONTRATO Nº 06/2020, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO AUTÔNOMO 
MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE TREVISO - SAMAE E JOSE ANTONIO.
JAIMIR COMIN, Prefeito de Treviso, no uso de suas atribuições legais, conforme dispõe o Art. 45, Inciso II, XXII e XXIII da Lei Orgânica 
Municipal, o Art. 67 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e o Decreto nº 643/18, de 27 de setembro de 2018,
RESOLVE:
Art. 1° Designar o servidor Anderson José Pagani, Diretor do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Treviso - SAMAE, matrícula 
2604, para desempenhar a função de Fiscal do Contrato nº 06/2020, celebrado entre o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de 
Treviso – SAMAE e José Antônio, cujo objeto é a contratação do Sr. José Antônio para prestação de serviços gerais, com carga horária de 
40 (quarenta) horas semanais, para o período de 10 (dez) meses, destinados à manutenção e ampliação da rede de água no Município de 
Treviso/SC.
Art. 2° Em conformidade com o Art. 67 da Lei nº 8.666/93, o Fiscal de Contrato será responsável por: acompanhar e fiscalizar o referido 
contrato; anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados e; dar ciência a seus superiores, em tempo hábil, sobre as ocorrências que poderão surgir 
durante a vigência do contrato.
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Paço Municipal Delyrio Egídio Ubialli, em Treviso/SC, 17 de junho de 2020.

Jaimir Comin
Prefeito Municipal
Registrada e publicada em 18 de junho de 2020.
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PORTARIA N° 323/2020, DE 17 DE JUNHO DE 2020
Publicação Nº 2526435

 PORTARIA N° 323/2020, DE 17 DE JUNHO DE 2020.
DESIGNA O SERVIDOR ANDERSON JOSÉ PAGANI COMO FISCAL DO CONTRATO Nº 07/2020, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO AUTÔNOMO 
MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE TREVISO - SAMAE E CLAUDEMIR LOURIVALDO BERNARDO.
JAIMIR COMIN, Prefeito de Treviso, no uso de suas atribuições legais, conforme dispõe o Art. 45, Inciso II, XXII e XXIII da Lei Orgânica 
Municipal, o Art. 67 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e o Decreto nº 643/18, de 27 de setembro de 2018,
RESOLVE:
Art. 1° Designar o servidor Anderson José Pagani, Diretor do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Treviso - SAMAE, matrícula 
2604, para desempenhar a função de Fiscal do Contrato nº 07/2020, celebrado entre o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de 
Treviso – SAMAE e Claudemir Lourivaldo Bernardo, cujo objeto é a contratação do guarda noturno Claudemir Lourival Bernardo, com carga 
horária de 30 (trinta) horas semanais, para o período de 6 (seis) meses.
Art. 2° Em conformidade com o Art. 67 da Lei nº 8.666/93, o Fiscal de Contrato será responsável por: acompanhar e fiscalizar o referido 
contrato; anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados e; dar ciência a seus superiores, em tempo hábil, sobre as ocorrências que poderão surgir 
durante a vigência do contrato.
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Paço Municipal Delyrio Egídio Ubialli, em Treviso/SC, 17 de junho de 2020.

Jaimir Comin
Prefeito Municipal
Registrada e publicada em 18 de junho de 2020.

PORTARIA N° 324/2020, DE 17 DE JUNHO DE 2020
Publicação Nº 2526436

 PORTARIA N° 324/2020, DE 17 DE JUNHO DE 2020.
DESIGNA A SERVIDORA MARIANA PIACENTINI PADILHA COMO FISCAL DO CONTRATO Nº 01/2020, FIRMADO ENTRE O FUNDO MUNICI-
PAL DE SAÚDE DE TREVISO E A EMPRESA COLIX SOLUÇÕES PARA RESÍDUOS LTDA EPP.
JAIMIR COMIN, Prefeito de Treviso, no uso de suas atribuições legais, conforme dispõe o Art. 45, Inciso II, XXII e XXIII da Lei Orgânica 
Municipal, o Art. 67 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e o Decreto nº 643/18, de 27 de setembro de 2018,
RESOLVE:
Art. 1° Designar a servidora Mariana Piacentini Padilha, Diretora de Departamento, matrícula 3082, para desempenhar a função de Fiscal 
do Contrato nº 01/2020, celebrado entre o Fundo Municipal de Saúde de Treviso e a Empresa Colix Soluções para Resíduos Ltda. EPP, cujo 
objeto é a prestação dos serviços de coleta, transporte e destino final dos resíduos de serviço de saúde (CLASSES A, B e E).
Art. 2° Em conformidade com o Art. 67 da Lei nº 8.666/93, o Fiscal de Contrato será responsável por: acompanhar e fiscalizar o referido 
contrato; anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados e; dar ciência a seus superiores, em tempo hábil, sobre as ocorrências que poderão surgir 
durante a vigência do contrato.
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Paço Municipal Delyrio Egídio Ubialli, em Treviso/SC, 17 de junho de 2020.

Jaimir Comin
Prefeito Municipal
Registrada e publicada em 18 de junho de 2020.

PORTARIA Nº 315/2020, DE 15 DE JUNHO DE 2020
Publicação Nº 2526422

PORTARIA Nº 315/2020, DE 15 DE JUNHO DE 2020.
CONCEDE LICENÇA PRÊMIO AO EMPREGADO FABIANO SPADA.

JAIMIR COMIN, Prefeito de Treviso, no uso de suas atribuições legais e conforme dispõe o Art. 45, inciso XXIII da Lei Orgânica do Município, 
combinado com o Art. 53 caput, § 1º, 2º e 3º; Art. 54, incisos I, II, III e IV; e Art. 55, incisos I e II e Parágrafo Único; da Lei Municipal 
Complementar nº 608/12, de 14 de março de 2012 e ainda,

CONSIDERANDO, levantamento junto ao Departamento de Recursos Humanos, comprovando que não há faltas injustificadas para redução 
de dias; que não houve concessão de licenças sem percepção de salário por mais de sessenta dias; que não há mais de sessenta faltas 
justificadas não consecutivas e; que não houve suspensão do período aquisitivo em virtude de percepção de prestações de acidente de 
trabalho ou de auxílio doença da Previdência Social,

RESOLVE:
Art. 1º - Conceder licença prêmio pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar de 15 de junho de 2020, referente ao período aquisitivo de 2015 
a 2018, ao empregado FABIANO SPADA, ocupante do emprego de VIGILANTE.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Treviso/SC, 15 de junho de 2020.

JAIMIR COMIN
Prefeito

Publicado no Diário Oficial dos Municípios - DOM e registrado na Secretaria de Administração e Finanças, em 18 de junho de 2020.

GETULIO HOFFMANN MIRANDA Secretário de Administração e Finanças.

PORTARIA Nº 316/2020, DE 15 DE JUNHO DE 2020
Publicação Nº 2526423

PORTARIA Nº 316/2020, DE 15 DE JUNHO DE 2020.
CONCEDE LICENÇA PRÊMIO AO EMPREGADO CRISTIANO DA SILVA DAMAZIO.

JAIMIR COMIN, Prefeito de Treviso, no uso de suas atribuições legais e conforme dispõe o Art. 45, inciso XXIII da Lei Orgânica do Município, 
combinado com o Art. 53 caput, § 1º, 2º e 3º; Art. 54, incisos I, II, III e IV; e Art. 55, incisos I e II e Parágrafo Único; da Lei Municipal 
Complementar nº 608/12, de 14 de março de 2012 e ainda,

CONSIDERANDO, levantamento junto ao Departamento de Recursos Humanos, comprovando que não há faltas injustificadas para redução 
de dias; que não houve concessão de licenças sem percepção de salário por mais de sessenta dias; que não há mais de sessenta faltas 
justificadas não consecutivas e; que não houve suspensão do período aquisitivo em virtude de percepção de prestações de acidente de 
trabalho ou de auxílio doença da Previdência Social,

RESOLVE:
Art. 1º - Conceder licença prêmio pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar de 15 de junho de 2020, referente ao período aquisitivo de 2015 
a 2018, ao empregado CRISTIANO DA SILVA DAMAZIO, ocupante do emprego de VIGILANTE.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Treviso/SC, 15 de junho de 2020.

JAIMIR COMIN
Prefeito

Publicado no Diário Oficial dos Municípios - DOM e registrado na Secretaria de Administração e Finanças, em 18 de junho de 2020.

GETULIO HOFFMANN MIRANDA Secretário de Administração e Finanças.

PORTARIA Nº 317/2020, DE 15 DE JUNHO DE 2020
Publicação Nº 2526424

PORTARIA Nº 317/2020, DE 15 DE JUNHO DE 2020.
CONCEDE LICENÇA PRÊMIO A EMPREGADA HEMELISE BENEDET PIZZOLOTTO PEROVANO.

JAIMIR COMIN, Prefeito de Treviso, no uso de suas atribuições legais e conforme dispõe o Art. 45, inciso XXIII da Lei Orgânica do Município, 
combinado com o Art. 53 caput, § 1º, 2º e 3º; Art. 54, incisos I, II, III e IV; e Art. 55, incisos I e II e Parágrafo Único; da Lei Municipal 
Complementar nº 608/12, de 14 de março de 2012 e ainda,

CONSIDERANDO, levantamento junto ao Departamento de Recursos Humanos, comprovando que não há faltas injustificadas para redução 
de dias; que não houve concessão de licenças sem percepção de salário por mais de sessenta dias; que não há mais de sessenta faltas 
justificadas não consecutivas e; que não houve suspensão do período aquisitivo em virtude de percepção de prestações de acidente de 
trabalho ou de auxílio doença da Previdência Social,

RESOLVE:
Art. 1º - Conceder licença prêmio pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar de 15 de junho de 2020, referente ao período aquisitivo de 2015 
a 2018, a empregada HEMELISE BENEDET PIZZOLOTTO PEROVANO, ocupante do emprego de AGENTE ADMINISTRATIVO.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
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Treviso/SC, 15 de junho de 2020.

JAIMIR COMIN
Prefeito

Publicado no Diário Oficial dos Municípios - DOM e registrado na Secretaria de Administração e Finanças, em 18 de junho de 2020.

GETULIO HOFFMANN MIRANDA Secretário de Administração e Finanças.

PREGÃO 18/2020
Publicação Nº 2526398

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TREVISO
PROCESSO LICITATÓRIO 24/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020

O Município de Treviso, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS, nos termos da lei nº 10.520/02, lei 123/06, por este 
edital e subsidiariamente pela lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, bem como as demais normas regulamentares aplicá-
veis, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade Pregão Presencial/ Registro de Preço, 
do tipo menor preço por item, para futuras contratações de empresa especializada ou profissional liberal para prestação de serviços, por 
hora trabalhada, destinados à manutenção e instalação elétrica do sistema de iluminação pública, dos diversos prédios da Prefeitura Mu-
nicipal de Treviso/SC e da decoração natalina, pelo período de 12 meses. A abertura dos envelopes de proposta de preço e documentação 
será realizada no dia 02/07/2020 às 08h30min, no Setor de Licitações. A íntegra do edital poderá ser obtida junto ao Setor de Licitações, 
sita a Av. Prof. José F. Abatti, 258, Centro, Treviso/SC, das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min e através do site: http://
www.treviso.sc.gov.br/ (portal da transparência). Maiores informações sobre o Edital, comparecer no Setor de Licitações ou pelo telefone 
(48) - 3469-9000.
Treviso(SC), 17 de junho de 2020.
Pedro Paulo Felipe
Secretaria de Viação, Obras e Serviços

http://www.treviso.sc.gov.br/
http://www.treviso.sc.gov.br/


18/06/2020 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 3174

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 1118

Treze de Maio

Prefeitura

RERRATIFICAÇÃO DE EDITAL - PR 06/2020/PMTM
Publicação Nº 2526284

MUNICÍPIO DE TREZE DE MAIO
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 023/2020
PREGÃO LETRÔNICO Nº 006/2020
RERRATIFICAÇÃO DE EDITAL

O Município de Treze de Maio/SC comunica aos interessados que RERRATIFICA o edital acima mencionado conforme segue: Exclui exigência 
de “motor da mesma marca do fabricante do equipamento ou motor de fabricação nacional” no ANEXO I e altera todo item 3 do ANEXO I 
para: “Deverá ser realizada manutenção do equipamento no seu
local de guarda ou operação, onde o mesmo se encontrar, iniciando os reparos necessários no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas 
após solicitação, sem ônus para a contratante durante o período de garantia”, a data/hora de abertura da seção continua a mesma. O edital 
retificado encontra-se disponível nos mesmo locais do originalmente publicado.
Treze de Maio /SC, 17 de junho de 2020.
Volnei Fregnani – Pregoeiro
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Treze Tílias

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO PP 19/2020
Publicação Nº 2526926

ESTADO DE SANTA CATARINA – MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS

Processo Licitatório nº 35/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2020

Objeto: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento de licença de uso de aplicativos de 
gestão pública, com acesso simultâneo de usuários, e que atenda as especificações técnicas, os quantitativos e os serviços técnicos corre-
latos descritos neste edital e em seu Anexo I.
O recebimento dos envelopes contendo a “proposta” e “documentação” será até as 09h00 min do dia 30/06/2020, sendo que a abertura 
e o julgamento do processo licitatório serão no mesmo dia e horário, na Sala de Reuniões da Prefeitura de Treze Tílias, situada na Praça 
Ministro Andreas Thaler, 25, Centro, Treze Tílias, CEP 89650-000. Mesmo local onde pode ser obtido o edital na íntegra. Maiores informações 
no telefone (49) 35370166.
MAURO DRESCH
Prefeito

DECRETO 2583
Publicação Nº 2526571

DECRETO Nº 2.583 DE 17 DE JUNHO DE 2020
INSTITUI O SISTEMA FLY-PROTOCOLO COMO O SISTEMA OFICIAL DE GESTÃO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS DA PREFEITURA DE 
TREZE TÍLIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
MAURO DRESCH, Prefeito Municipal de Treze Tílias, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e na conformidade da lei,

DECRETA:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Esta Portaria institui o Sistema Fly-Protocolo como o sistema oficial de gestão de processos e documentos da Prefeitura de Treze 
Tílias.
Art. 2º. São objetivos e diretrizes do Sistema Fly-Protocolo:
I - assegurar eficiência, eficácia e efetividade da ação governamental, promovendo a adequação entre meios, ações, impactos e resultados;
II - promover a utilização de meios eletrônicos para a realização dos processos administrativos com segurança, transparência e economi-
cidade;
III - aumentar a produtividade e a celeridade na tramitação de processos;
IV - ampliar a sustentabilidade ambiental com o uso da tecnologia da informação e comunicação;
V - facilitar o acesso às informações e às instâncias administrativas; e
VI - propiciar a satisfação do público usuário.

CAPÍTULO II
DO PROCESSO ELETRÔNICO

Art. 3º. Fica instituído o uso do processo eletrônico no âmbito da Prefeitura de Treze Tílias, para o trâmite de documentos oficiais produzidos 
no Sistema Fly-Protocolo e documentos externos digitalizados e capturados no referido sistema.
Art. 4º. Para a garantia de sua integridade e autenticidade os documentos produzidos ou geridos pelo Sistema Fly-Protocolo serão assinados 
digitalmente, por meio de:
I - assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada junto à Infraestrutura de Chaves Pú-
blicas Brasileira - ICP-Brasil; ou
II - assinatura cadastrada, mediante login e senha de acesso do usuário ao Sistema Fly-Protocolo.
Parágrafo único. É responsabilidade do usuário manter o sigilo e a guarda das assinaturas de que tratam os incisos do caput, que são de 
uso pessoal e intransferível.
Art. 5º. O usuário externo é legalmente responsável pelo teor e integridade das informações contidas nos documentos digitalizados enca-
minhados à Prefeitura de Treze Tílias, respondendo por seu conteúdo civil, penal e administrativamente.
§ 1º Ocorrendo a impugnação da integridade do documento digital, em petição devidamente fundamentada, o responsável diligenciará a 
apuração dos fatos.
§ 2º Caberá ao usuário externo apresentar o original do documento no prazo de cinco dias, prorrogável uma única vez, contados da data 
de recebimento da solicitação administrativa, sob pena de ser reconhecida a alegação de fraude.
§ 3º Além da hipótese prevista no § 1º, o Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura poderá solicitar a apresentação do original 
do documento digitalizado sempre que necessário para o esclarecimento de dúvidas sobre o seu conteúdo, observados os prazos legais de 
guarda de documentos, definidos em lei ou regulamento.
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Art. 6º. Os documentos do processo poderão ser consultados no Portal do Município de Treze Tílias, disponível na Internet.
Parágrafo único. Havendo restrição de acesso, será observado o disposto na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - Lei de Acesso à 
Informação.
Art. 7º. O uso inadequado do Sistema Fly-Protocolo sujeitará o responsável às sanções civis, penais e administrativas, na forma da legislação 
em vigor.

CAPÍTULO III
DO USUÁRIO EXTERNO
Art. 8º. O cadastro de usuário externo é ato pessoal, intransferível e indelegável e importará na aceitação de todos os termos e condições 
que regem o processo eletrônico previstos nesta Portaria e demais normas aplicáveis.
Art. 9º. O cadastro de que trata o art. 8º permitirá ao usuário externo:
I - o peticionamento eletrônico;
II - o acompanhamento dos processos de seu interesse;
III - a prática de atos processuais e a apresentação de informações ou documentos complementares; e
IV - a assinatura de contratos, convênios, termos, acordos e outros instrumentos congêneres celebrados com a Prefeitura de Treze Tílias.

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10. A Secretaria de Administração e Finanças expedirá instruções complementares ao disposto nesta Portaria.
Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Treze Tílias/SC,
em 17 de junho de 2020.

MAURO DRESCH
Prefeito

Registrado e Publicado o presente Decreto no Diário Oficial dos Municípios.

IVO PAULO HARTMANN
Chefe de Gabinete
Designado pela Portaria 193/2019

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 053/2020 - CONCURSO PÚBLICO TREZE TÍLIAS - 001/2017/ DECRETO Nº 
2.346/2017

Publicação Nº 2527174

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N º 053/2020
EDITAL Nº 001/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017
DECRETO DE HOMOLOGAÇÃO Nº 2.346/2017 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017
CONVOCA APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO PARA A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL EM CARÁTER PERMANENTE

O Prefeito Municipal de Treze Tílias, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o disposto no inciso VII 
e IX do artigo 66 da Lei Orgânica do Município de Treze Tílias, para efeito do que dispõe o inciso II do art. 13, também da Lei Orgânica 
Municipal, combinado com o inciso II do artigo 37 da Constituição Federal e, ainda em conformidade a Lei Complementar nº 038/2011, 
039/2011, 040/2011 de 07 de dezembro de 2011, 060/2013 e 019/2007.
CONVOCA:
Art. 1º - O servidor a seguir especificado, aprovado em CONCURSO PÚBLICO, conforme Edital nº 001/2017 de 01 de novembro de 2017 e 
respectivo Decreto de Homologação nº 2.346/2017 de 22 de dezembro de 2017 e Decreto nº 2.527/2019 de 16 de dezembro 2019 (Pror-
roga prazo de validade do Concurso Público – Edital 001/2017), para TOMAR POSSE NO SEU RESPECTIVO CARGO.

- T.M.N.S MÉDICO – 40H
JÚLIA MARIA LIMA CANGUSSU

Art. 2º - O candidato acima descrito tem o prazo de até 03 (três) dias úteis, após o recebimento deste edital, para manifestar interesse em 
tomar posse e de 10 (dez) dias corridos para o servidor entrar em exercício, munido da documentação relacionada no Art. 5 deste Edital.

Art. 3º - O candidato, caso seja do seu interesse poderá, VIA OFÍCIO, requerer:
a) De forma espontânea e em caráter irrevogável a sua renúncia ou desistência a vaga em questão ou,
b) Conforme o Item 15.6 do Edital nº 001/2017 de 01 de novembro de 2017 (Retificação anexa ao Edital), requerer a sua recolocação para 
o “final da fila dos classificados”. No entanto, este instrumento poderá ser utilizado somente 01 (uma) vez. Caso o candidato seja novamente 
convocado (agora pela 2ª vez), e observando a respectiva lista de classificação, está ciente que deverá assumir a vaga ou será “eliminado 
definitivamente”.

Art. 4º - Também será eliminado definitivamente, em caráter irrevogável e sem a possibilidade de recolocação no final da fila dos classifica-
dos conforme o item 15.6 (Retificação anexa ao Edital) o candidato classificado que:
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- Não se apresentar no prazo máximo de 03 dias úteis nos termos da Lei Complementar nº 40/2011 e suas alterações após o recebimento 
deste Edital e que não tenha formalizado via Ofício neste período a sua intenção de ser recolocado para o final da fila conforme item b do 
Art.3º deste Edital;
- Não for localizado no endereço, telefone ou no e-mail indicado pelo próprio candidato, visto que o mesmo tem a obrigação de manter 
atualizado os seus dados;
- Apresentar documentação incompleta ou em desacordo com as exigências do Edital;

Art. 5º - Para a posse o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:
· Fotocópia do CPF;
· Fotocópia da identidade;
· Fotocópia do título eleitoral e comprovante de votação do último pleito eleitoral;
· Fotocópia da certidão de nascimento;
· Fotocópia da certidão de nascimento (somente dos filhos menores de 18 anos);
· Fotocópia da certidão de casamento;
· Estar habilitado profissionalmente, conforme estabelece o Edital nº 001/2017 de 01 de novembro de 2017, item 3.1.1;
· Quando se tratar de profissão regulamentada, apresentar registro de inscrição no respectivo órgão fiscalizador;
· Histórico ou diploma escolar;
· Carteira de motorista – CNH;
· Anexar os títulos profissionais (caso tenha encaminhado para pontuação);
· 01 foto 3x4;
· Exames médicos conforme item 3.3, letra “J” do Edital;
· Fotocópia carteira de reservista (sexo masculino);
· Carteira de trabalho (deverá constar o nº do PIS);
· Alvará de folha corrida judicial, fornecida pelo Fórum do domicílio do candidato;
· Declaração de não ter sofrido penalidade disciplinar e que não foi demitido em função pública;
· Declaração de que não está cumprindo sansão por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, es-
tadual ou municipal;
· Declaração negativa de não acumulação de cargos, empregos ou funções públicas, vedados em lei;
· Declaração de bens e fontes de renda;

Art. 6º - Os exames médicos são de “caráter eliminatório” conforme item 2.2 do Edital 001/2017 de 01 de novembro de 2017, sendo exclu-
ídos do Concurso Público o candidato que não apresentar aptidão física e/ou mental para o exercício do serviço público, conforme parecer 
da Junta médica, sendo inclusive de total responsabilidade do candidato a apresentação e os custos dos exames solicitados (item 3.3, letra 
J). Salientamos ainda que os exames apresentados permanecerão arquivados nesta Prefeitura juntamente com os demais documentos 
apresentados.

Art. 7º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Treze Tílias,
17 de junho de 2020.

MAURO DRESCH
PREFEITO MUNICIPAL

ENTREGA SIM
Publicação Nº 2527198

TÍTULO DE REGISTRO
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TREZE TÍLIAS
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM
O ESTABELECIMENTO IRMÃOS ZAT LTDA CNPJ 82.171.018/0003-82 CLASSIFICADO COMO ENTREPOSTO EM MERCADO, SUPERMERCADOS 
E SIMILARES, LOCALIZADO NA RUA CAÇADOR N° 437, CENTRO, TREZE TÍLIAS-SC, ENCONTRA-SE REGISTRADO NESSA SECRETARIA DA 
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SOB O Nº 006 DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL, SUJEITANDO-SE AOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO 
SEGUIDA POR ESTE SERVIÇO, BEM COMO A OUTROS ATOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

PORTARIA Nº 083/2020
Publicação Nº 2527178

PORTARIA Nº 083/20 DE 15 DE JUNHO DE 2020

O Prefeito Municipal de Treze Tílias, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o disposto nos artigos 
13 a 17 da Lei Orgânica Municipal, artigos 7 a 20 da Lei Complementar nº 40/2011 e, ainda, nos demais termos da Legislação correlata:

RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR, a partir do dia 15 de junho de 2020, o senhor GUILHERME PEIXOTO MARCONDES RIBAS, brasileiro, portador da Cédula 
de Identidade N.º 8.059.366-0, inscrito no CPF sob o N.º 047.977.539-78, residente e domiciliado na cidade de Treze Tílias/SC, aprovado 
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em concurso público oriundo do Edital N.º 001/2017 de 01 de novembro de 2017, na respectiva ordem de classificação conforme Decreto 
nº 2.346/2017 de 22 de dezembro de 2017, para o cargo de T.M.N.S MÉDICO, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

Art. 2º - A tomada de Posse e assinatura do respectivo Livro de Posse e a entrada em exercício se dará no prazo legal obedecendo a previ-
são da Lei Complementar Nº 40/2011.

Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta Portaria correrão à conta de dotações orçamentárias próprias e vigentes.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TREZE TÍLIAS, EM 15 DE JUNHO DE 2020.

MAURO DRESCH
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente portaria no Site Oficial dos Municípios - DOM.

IVO PAULO HARTMANN
Chefe De Gabinete Do Prefeito
Designado pela Portaria Nº 193/2019

PORTARIA Nº 084/2020
Publicação Nº 2527181

PORTARIA Nº 084/20 DE 15 DE JUNHO DE 2020

O Prefeito Municipal de Treze Tílias, no uso de suas atribuições e na conformidade da Lei,

RESOLVE:

Artigo 1º - CONCEDER à pedido, a partir do dia 15 de junho de 2020, “licença para tratar de interesses particulares” (sem remuneração) 
a Sra. GISELE ROFNER JOENCK (Protocolo nº 403 Lv 06 Pg 30 de 14/05/2020), conforme prevê o capítulo VI, Art. 135 e Art. 159 da Lei 
Complementar nº 40/2011.

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TREZE TÍLIAS, EM 15 DE JUNHO DE 2020.
MAURO DRESCH
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente portaria no Site Oficial dos Municípios - DOM.

IVO PAULO HARTMANN
Chefe De Gabinete Do Prefeito
Designado pela Portaria Nº 193/2019

PORTARIA Nº 085/2020
Publicação Nº 2527182

PORTARIA Nº 085/20 DE 15 DE JUNHO DE 2020

O Prefeito Municipal de Treze Tílias, no uso de suas atribuições e na conformidade da Lei,

RESOLVE:

Artigo 1º - CONCEDER férias regulares a servidora municipal abaixo mencionada.

NOME PERÍODO AQUISITIVO PERÍODO DE GOZO DIAS
Luciane Bottega Comerlatto 28/01/2019 à 27/01/2020 15/06/2020 à 14/07/2020 30

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TREZE TÍLIAS, EM 15 DE JUNHO DE 2020.

MAURO DRESCH
Prefeito Municipal



18/06/2020 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 3174

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 1123

Registrada e publicada a presente portaria no Site Oficial dos Municípios - DOM.

IVO PAULO HARTMANN
Chefe De Gabinete Do Prefeito
Designado pela Portaria Nº 193/2019

PORTARIA Nº 086/2020
Publicação Nº 2527184

PORTARIA Nº 086/20 DE 17 DE JUNHO DE 2020

INSTAURA PROCEDIMENTO DE SINDICÂNCIA INVESTIGATIVA PAR APURAR IRREGULARIDADE DE REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS À 
ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO MUNICIPAL DE TREZE TILIAS/SC, no uso de suas atribuições legais e nas leis complementares municipais e,

CONSIDERANDO os fatos apontados e apurados no IC – Inquérito Civil nº. 06.2019.00005152-0 instaurado pelo Ministério Público do Estado 
de Santa Catarina que investiga suposto repasse irregular de recursos financeiros à entidade sem fins lucrativos;

CONSIDERANDO o alerta feito pelo Controle Interno da Administração Municipal sobre supostas irregularidades na formalização do Termo 
de Fomento nº. 06/2018 firmado com a entidade ADTB - Associação Desportiva Tirol Brasileiro;

RESOLVO:

Art. 1º. Instaurar sindicância investigativa a qual deverá apurar, precipuamente, os seguintes fatos:

I. Ocorrência ou não das formalidades legais previstas para modalidade de repasse de recursos previstas na Lei Federal nº. 13.019/2014 e 
legislação municipal;
II. No caso de desobediência às formalidades acima elencadas, apurar quais agentes públicos foram os responsáveis pelo descumprimento 
das exigências legais;
III. Cumprimento, por parte da entidade conveniada, das obrigações previstas no termo de fomento, bem como a ocorrência de prestação 
de contas.

Art. 2º. Nomear as seguintes servidoras para compor a comissão de sindicância, observando que a recusa, caso não seja justificada nos 
termos legais, poderá importar em instauração de processo administrativo disciplinar:

I. Diva Alessandra Lunkes (presidente);
II. Regiane Chiamulera;
III. Fernanda de Andrea Dalabrida.

Art. 3º. Os atos processuais e os documentos deverão ser organizados por data e devidamente numerados em caderno específico.

Art. 4º. À comissão fica facultado o acesso a todos os documentos que se fizerem necessários, devendo requerer, mediante ofício encami-
nhado à Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, documentação e providências que se fizerem necessárias.

Art. 5º. No caso de verificação de possíveis condutas ilícitas praticadas por servidores, o fato deve ser comunicado à Secretaria Municipal 
de Administração para instauração do competente processo disciplinar.

Art. 6º. Determino o prazo de 30 dias para conclusão da sindicância, podendo ser prorrogado diante de comprovada necessidade.

Art. 7º. Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TREZE TÍLIAS, EM 17 DE JUNHO DE 2020.

MAURO DRESCH
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente portaria no Site Oficial dos Municípios - DOM.

IVO PAULO HARTMANN
Chefe De Gabinete Do Prefeito
Designado pela Portaria Nº 193/2019
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Trombudo Central

Prefeitura

PORTARIA 290/20
Publicação Nº 2526697

PORTARIA 290/20 DE 18 DE JUNHO DE 2020.
NOMEIA SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO.

GEOVANA GESSNER, Prefeita do Município de Trombudo Central, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe são con-
feridas pela Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO o Edital para Processo Seletivo Simplificado nº 001/2020, datado de 22 de janeiro de 2020.

CONSIDERANDO: o Decreto 019/20 de 03 de março de 2020, que homologa a classificação final do Edital 001/2020;

CONSIDERANDO: o superior interesse Público;

CONSIDERANDO: o indispensável funcionamento do serviço.

RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR em caráter temporário a Sra. REGIANE TOMIO MENEGAZZI, a exercer o cargo de provimento temporário de Técnico em 
Enfermagem, com carga horária de 40:00 horas semanais, para desempenhar suas funções junto a Secretaria da Saúde, a partir de 18 de 
junho de 2020.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário.

Trombudo Central, 18 de junho de 2020.

GEOVANA GESSNER
Prefeita de Trombudo Central

Esta Portaria foi registrada e publicada no Diário Oficial dos Municípios (DOM/SC).

ALÉSIO JUNG
Secretário da Saúde



18/06/2020 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 3174

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 1125

Tunápolis

Prefeitura

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 01/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020
Publicação Nº 2527427

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 01/2020
Pregão Presencial nº 01/2020

A Associação Hospitalar de Tunápolis, torna público para o conhecimento dos interessados, que na forma da Lei 8.666, de 21/06/93, se 
acha aberto o Pregão Presencial, conforme dispõe a Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, Lei Complementar n° 123/2006, e legislação vigente e pertinente à matéria, tem por objeto a Aquisição de 
Equipamentos que serão destinados para a Associação Hospitalar de Tunápolis, com a finalidade de oferecer melhor assistência e manter o 
atendimento aos usuários do SUS, de acordo com o Convênio nº 2020TR00393, PROCESSO Nº SCC5663/2019, de acordo com as especifi-
cações técnicas, itens, e quantitativos constantes em seus anexos, parte integrante neste ato convocatório.
Entrega dos envelopes da habilitação e Proposta 8 horas, do dia 01 de julho de 2020.
Informações do Edital, no Setor de Compras do Município de Tunápolis, ou pelo telefone (0xx49) 3632-1122, ou E-mail para contato: sau-
dementaltunapolis@hotmail.com

Tunápolis, SC.,16 de junho de 2020.

Vanduir Matias Deters
Presidente da Associação Hospitalar de Tunápolis
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Turvo

Prefeitura

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº12/2020 FMS
Publicação Nº 2526100

Estado de Santa Catarina
Município de Turvo/SC
Fundo Municipal de Saúde

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2020 – DISPENSA DE LICITAÇÃO

Objeto: Aquisição parcelada de medicamentos (incorporados e não incorporados na relação do SUS), produtos, insumos, exames, procedi-
mentos e serviços médicos, para atendimento da demanda da Atenção Básica Municipal de Turvo/SC.
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TURVO/SC, inscrita no CNPJ sob o nº 80.991.094-0001-47, com sede na Rua Nereu Ramos, 
588 - Centro, no município de Turvo/SC.
Fornecedor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMREC – CISAMREC, inscrito no CNPJ sob o nº 13.791.885/0001-36, com sede 
na Av. Santos Dumont, 1980 – sala 03 e 04 – bairro São Luiz, no município de Criciúma/SC.
Valor: O valor global estimado dos medicamentos é de R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais)
Base legal: Artigo 24, inciso XXVI da Lei de Licitações n.º 8.666/93; Inciso III, § 1º do Art. 2º da Lei n° 11.107 de 06/04/2005 e art. 18, 
do Decreto n° 6.017 de 17/01/2007.
Justificativa: A Dispensa de Licitação se faz necessária, por ser através do Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMREC – CISAMREC, uma 
entidade sem fins lucrativos, com o fim de fornecer serviços e produtos da área da saúde aos municípios consorciados, com preços notoria-
mente abaixo dos praticados no mercado, através de Processos Licitatórios, cuja atas de julgamento encontram-se anexo
Turvo/SC, 16 de junho de 2020.
Priscila Tramontin Bianchini
Chefe do Departamento de Compras

DECRETO 41/2020
Publicação Nº 2526702

DECRETO Nº 041/20, de 15 de Junho de 2020.

SUPLEMENTA DOTAÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

TIAGO ZILLI, Prefeito Municipal de Turvo/SC, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 22 da Lei nº 
2.386/19 (Lei das Diretrizes Orçamentária), de 18.10.2019.
DECRETA

Art. 1º. Fica suplementado o crédito orçamentário no orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde de Turvo no valor de R$ 1.000.000,00 
(Um milhão de reais), assim classificados:
11.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0046.2.051 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SF E ACS
3.3.93.00.00.00.00.00.0002 (023) – Aplic Direta Decorrentes Entre Órgãos.. R$ 1.000.000,00

Art. 2º. A execução do disposto no art. 1º correrá à conta de anulação parcial do seguinte item orçamentário:
3.3.71.00.00.00.00.00.0002 (008) – Transferências a Cons Públicos ...............  R$ 1.000.000,00

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário.

Turvo - SC, 15 de junho de 2020.

TIAGO ZILLI
Prefeito Municipal

Pub. e registrado o presente Decreto nesta Secretaria na data supra.

Nestor Reco – Secretário de Adm. e Finanças.
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EXTRATO DO CONTRATO Nº71/2020
Publicação Nº 2527428

Estado de Santa Catarina
Município de Turvo

Termo de Contrato nº 71/2020
Contratante: Município de Turvo
Contratado: Casagrande Materiais de Construção Eireli EPP
Objeto: Aquisição parcelada de materiais de uso comum e de materiais de construção e outros, para pequenos reparos nos prédios públicos 
e para manutenção da Administração Municipal.
Valor: R$ 92.399,48 (Noventa e dois mil e trezentos e noventa e nove reais e quarenta e oito centavos) Global estimado
Vigência: 02/06/2020 a 31/12/2020

EXTRATO DO CONTRATO Nº72/2020
Publicação Nº 2527429

Estado de Santa Catarina
Município de Turvo

Termo de Contrato nº 72/2020
Contratante: Município de Turvo
Contratado: MAJ Materiais De Construção Ltda
Objeto: Aquisição parcelada de materiais de uso comum e de materiais de construção e outros, para pequenos reparos nos prédios públicos 
e para manutenção da Administração Municipal.
Valor: R$ 139.655,52 (Cento e trinta e nove mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) Global estimado
Vigência: 02/06/2020 a 31/12/2020

EXTRATO DO CONTRATO Nº73/2020
Publicação Nº 2527431

Estado de Santa Catarina
Município de Turvo

Termo de Contrato nº 73/2020
Contratante: Município de Turvo
Contratado: Certto Comércio de Ferragens Ltda
Objeto: Aquisição parcelada de materiais de uso comum e de materiais de construção e outros, para pequenos reparos nos prédios públicos 
e para manutenção da Administração Municipal
Valor: R$ 13.967,70 (Treze mil e novecentos e sessenta e sete reais e setenta centavos) Global estimado
Vigência: 02/06/2020 a 31/12/2020

EXTRATO DO CONTRATO Nº74/2020
Publicação Nº 2527434

Estado de Santa Catarina
Município de Turvo

Termo de Contrato nº 74/2020
Contratante: Município de Turvo
Contratado: Gold Computadores Ltda EPP
Objeto: Aquisição parcelada de cartuchos e toners destinados à execução das atividades rotineiras da Administração Municipal.
Valor: R$ 34.824,40 (Trinta e quatro mil e oitocentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos) Global estimado
Vigência: 04/06/2020 a 31/12/2020

EXTRATO DO CONTRATO Nº75/2020
Publicação Nº 2527438

Estado de Santa Catarina
Município de Turvo

Termo de Contrato nº 75/2020
Contratante: Município de Turvo
Contratado: Martins & Nascimento Informática Ltda
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Objeto: Aquisição parcelada de cartuchos e toners destinados à execução das atividades rotineiras da Administração Municipal.
Valor: R$ 7.289,35 (Sete mil e duzentos e oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos) Global estimado
Vigência: 04/06/2020 a 31/12/2020

EXTRATO DO CONTRATO Nº76/2020
Publicação Nº 2527440

Estado de Santa Catarina
Município de Turvo

Termo de Contrato nº 76/2020
Contratante: Município de Turvo
Contratado: Tectoner Recarga de Toner Ltda Epp
Objeto: Aquisição parcelada de cartuchos e toners destinados à execução das atividades rotineiras da Administração Municipal
Valor: R$ 2.891,00 (Dois mil e oitocentos e noventa e um reais) Global estimado
Vigência: 04/06/2020 a 31/12/2020

LEI 2402/2020
Publicação Nº 2526706

LEI Nº 2.402/2020, de 17 de Junho de 2020.
DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TURVO. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1º. Fica denominada a Creche Municipal localizada na Rua Maria Sartor Tonetto, Bairro Imigrantes, neste Município, de “Creche Muni-
cipal Vânia Maria Zaccaron Manfredini”.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Turvo - SC, 17 de Junho de 2020.

TIAGO ZILLI
Prefeito Municipal

Pub. e reg. a presente Lei nesta Secretaria na data supra.
Nestor Reco – Secretário de Adm. e Finanças.

Câmara muniCiPal

PORTARIA Nº 14/2020, DE 08 DE JUNHO DE 2020.
Publicação Nº 2526354

 PORTARIA Nº 14/2020, de 08 de Junho de 2020.

ALTERA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Turvo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade 
com que estabelece o parágrafo §4º, do artigo 51, da Lei nº. 8.666/93, de 21. 06. 93, e alterações complementares Resolve:

NOMEAR:
Art. 1º - Ficam nomeados, os senhores IVANOR LUIZ CARLESSI, FABIANA REZIN, REGINALDO FERMIANO MENDES NETO, para sob a 
Presidência do primeiro, constituírem a Comissão Julgadora de Licitações Permanente – CJLP, para abertura e julgamento das propostas, 
objeto de licitação e julgamento de pedidos, cadastros de Fornecedores, expedidos pela Câmara Municipal de Vereadores de Turvo, para o 
exercício de 2020.

Art. 2º - Os serviços prestados pelos membros acima citados serão gratuitos e considerados relevantes a Câmara Municipal de Vereadores 
de Turvo.

Art. 3º - Fica Revogada a Portaria nº. 01/20, de 02 de Janeiro de 2020.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Turvo, em 08 de Junho de 2020.

Vereador ÉSIO SIMÃO
Presidente da Câmara

Registrada e Publicada a presente Portaria nesta Secretaria, na data Supra.

Vereador CARLOS EVERALDO DE STÉFANI
Primeiro Secretário

PORTARIA Nº. 15/2020, DE 10 JUNHO DE 2020.
Publicação Nº 2526359

PORTARIA Nº. 15/2020, DE 10 JUNHO DE 2020.
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS, AQUISIÇÃO E DOAÇÃO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Turvo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade 
com que estabelece o parágrafo §4º, do artigo 51, da Lei nº. 8.666/93, de 21. 06. 93, e alterações complementares;

NOMEAR:
Art. 1º Ficam nomeados para constituírem a comissão permanente de avaliação de bens móveis, imóveis, aquisição e doação, sob a Pre-
sidência do primeiro, os Servidores Efetivos REGINALDO FERMIANO MENDES NETO, IVANOR LUIZ CARLESSI e; os Vereadores SAMOEL 
NEOTI e LUIZ LUCINEI VITTO; e as Servidoras em Comissão THAIS REUS BIZ e SIMONE CADORIN.

Art. 2º - Os serviços prestados pelos membros acima citados serão gratuitos e considerados relevantes a Câmara Municipal de Vereadores 
de Turvo.

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

Turvo/SC, 10 de Junho de 2020.

Ésio Simão
Presidente da Câmara

Registrada e Publicada nesta Secretaria em data supracitada.

Carlos Everaldo De Stefani
Primeiro Secretário
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União do Oeste

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 12/2020 - PREGÃO Nº 05/2020 - FMS
Publicação Nº 2526462

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNIC. DE UNIÃO DO OESTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Adm. Nº.: 12/2020

Edital: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº.: 05/2020
Tipo: Menor Preço/preço global
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI MÓVEL (TERRESTER) 
PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DO SUS, COM SAÍDA DO MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE-SC E DESTINO À FLORIANÓPOLIS.
Entrega dos Envelopes: 08:15 horas do dia 30 de junho de 2020.
Abertura dos Envelopes: 08:30 horas do dia 30 de junho de 2020.
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Avenida São Luiz - 531, nos dias úteis, das Segunda à Sexta, das 7:00 às 
13:00 horas, fone (049) 3348 1202, pelo site: www.uniaodooeste.sc.gov.br, ou através do e-mail: compras@uniaodooeste.sc.gov.br

União do Oeste - SC, 17 de junho de 2020.

LEODACIR PIANESOLA
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

http://www.uniaodooeste.sc.gov.br
mailto:compras@uniaodooeste.sc.gov.br
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Urubici

Prefeitura

DECRETO Nº 2566/2020
Publicação Nº 2526898

DECRETO Nº 2566/2020

SUPLEMENTA DOTAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE URUBICI.

Antonio Zilli, Prefeito Municipal de Urubici - SC, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, com base na Lei nº 2179/2020, 
resolve:

DECRETAR:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar a seguinte dotação do Fundo Municipal de Saúde de Urubici:

1601 – Fundo Municipal de Saúde de Urubici
2070 – FARMACIA BÁSICA ESTADO - COFINANCIAMENTO
3390.00.00.00.00.00.0102 – Aplicações Diretas ...........................................................R$ 100.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO .............................................................................. R$ 100.000,00

Art. 2º - Os recursos para a suplementação que trata o artigo anterior correrão por conta de Excesso do Recurso 0102, sendo:

TOTAL EXCESSO RECURSO 0102 ......................................................................... R$ 100.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Urubici, em 17 de Junho de 2020.

Antonio Zilli
Prefeito Municipal

EXTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO 386/2020
Publicação Nº 2526561

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.
Dispensa de licitação/Compra Direta nº 386/2020. Contratante: Prefeitura Municipal de Urubici. Contratada: Freitas Comercial Agricola eireli 
epp. CNPJ: 27.883.350/0001-08. Objeto. Referente a aquisição e instalação de pistao hidráulicos em grades aradoras Data: 16/06/2020. 
Valor: R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).Cumpridas as formalidades, publique-se o presente extrato para que surta seu jurídico e legal 
efeito. Antônio Zilli- Prefeito Municipal.

EXTRATO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO PP 009/2020
Publicação Nº 2526887

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI
PROCESSO ADMINISTRATIVO 012/2020
PREGÃO PRESENCIAL 009/2020
Extrato 7° Termo Aditivo a ata de registro de preços Nº 006/2020 para estabelecer o reequilíbrio econômico financeiro.
OBJETO: Aquisição de combustível para veículos do transporte escolar, frota municipal e fundo da saúde. CONTRATADO: Rodosserra Co-
mércio de Combustível Ltda. Item 01: Gasolina comum. Valor: R$ 3,99 (três reais e noventa e nove centavos). Cumpridas as formalidades, 
publique-se o presente termo para que surta seu jurídico e legal efeito. Antônio Zilli- Prefeito Municipal.
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LEI Nº 2179/2020
Publicação Nº 2526903

LEI Nº 2179/2020
AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A SUPLEMENTAR DOTAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE URUBICI.

Antonio Zilli, Prefeito Municipal de Urubici, SC no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele san-
ciona a seguinte:

LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar a seguinte dotação do Fundo Municipal de Saúde de Urubici:

1601 – Fundo Municipal de Saúde de Urubici
2070 – FARMACIA BÁSICA ESTADO - COFINANCIAMENTO
3390.00.00.00.00.00.0102 – Aplicações Diretas ...................................................R$ 100.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO ..................................................................... R$ 100.000,00

Art. 2º - Os recursos para a suplementação que trata o artigo anterior correrão por conta de Excesso do Recurso 0102, sendo:

TOTAL EXCESSO RECURSO 0102 ................................................................. R$ 100.000,00

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

Prefeitura Municipal de Urubici, em 17 de Junho de 2020.

Antonio Zilli
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada nesta data.
Urubici, 17 de junho de 2020.

LEI Nº 2180/2020
Publicação Nº 2526906

LEI Nº 2180/2020
DISPÕE SOBRE A EXTINÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS NASCENTES

Antônio Zilli, Prefeito Municipal de Urubici, SC, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele 
sanciona a seguinte:
LEI:
Art. 1º - Fica aprovada a decisão tomada em Assembleia Geral Extraordinária, na forma prevista na Ata nº 01/2020, parte integrante deste 
Projeto de Lei, para fins de extinguir o Consórcio Intermunicipal das Nascentes.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revoga-se a Lei nº 746/2001, que homologou o Contrato de Consórcio Público da Nascentes.

Prefeitura Municipal de Urubici, 17 de Junho de 2020.

ANTONIO ZILLI
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada nesta data.
Urubici, 17 de junho de 2020.
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Urupema

Prefeitura

PREGÃO PRESENCIAL 15/2020 - PMU
Publicação Nº 2526437

 ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPEMA
SETOR DE LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2020
A Prefeitura Municipal de Urupema, SC, torna público para conhecimento de quem interessar que fará realizar no dia 30/06/2020, ás 
09h00min, na sede da Prefeitura Municipal, à av.: Manoel Pereira de Medeiros, 155, pregão presencial pelo menor preço global, objetivando 
contratação de empresa especializada no ramo de tecnologia da informação para prestação de serviços para implantação, suporte e licença 
de uso de software de gestão para a Secretaria Municipal de Educação, incluindo gestão eletrônica de documentos para digitalização e 
gestão de acervo, com recursos para acompanhamento, tramitação e controle de acesso, conforme anexo I - termo de referência que passa 
a fazer parte integrante deste edital. Cópia do Edital e/ou maiores informações no endereço acima citado ou pelo fone (49) 3236-3014 ou 
licitacao@urupema.sc.gov.br, das 08h00min as 12h00min e 13h30min as 17h30min ou pelo site http://urupema.sc.gov.br/

Urupema, 18 de Junho de 2020.

EVANDRO FRIGO PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
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Urussanga

Prefeitura

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 53/2020, 54/2020, 55/2020, 56/2020, 57/2020, 58/2020, 59/2020
Publicação Nº 2526908

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2020, 54/2020, 55/2020, 56/2020, 57/2020, 58/2020, 59/2020
(Referente Pregão Presencial nº 30/2020 e Processo de Licitação n° 41/2020/PMU)
MUNICÍPIO DE URUSSANGA, com sede na Praça da Bandeira, nº 12, Centro, Urussanga/SC, inscrito no CNPJ/MF sob o Nº 82.930.181/0001-
10, neste ato representado pelo Senhor Luis Gustavo Cancellier, Prefeito Municipal, brasileiro, CPF n.º 717.386.069-53 e Cédula de Identi-
dade n. 1.528.502.
ATA N° 53/2020: CORSUL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DO SUL LTDA, CNPJ/MF nº 85.179.240.0001-58. Valor Total da Ata: R$ 20.511,49.
ATA N° 54/2020: FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP, CNPJ/MF nº 04.584.756/0001-86. Valor Total da Ata: R$ 21.768,83.
ATA N° 55/2020: MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA, CNPJ/MF nº 18.274.923/0001-05. Valor Total da Ata: R$ 1.942,88.
ATA N° 56/2020: COMERCIAL KS EIRELI, CNPJ/MF nº 33.668.279/0001-35. Valor Total da Ata: R$ 8.782,19.
ATA N° 57/2020: NICOLAU SATURNO VIEIRA, CNPJ/MF nº 34.413.040/0001-87. Valor Total da Ata: R$ 25.128,08.
ATA N° 58/2020: D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI, CNPJ/MF nº 11.372.104/0001-43. Valor Total da Ata: R$ 5.686,58.
ATA N° 59/2020: FRONTIERE LTDA ME, CNPJ/MF nº 10.972.600/0001-75. Valor Total da Ata: R$ 6.363,85.
Fundamento Legal: Lei 10.520/02, LC 123/2006, subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações poste-
riores, Processo Licitatório de PREGÃO Nº 30/2020/PMU, parte integrante deste instrumento, assim como todas as cláusulas e condições 
contidas nas peças que o compõem.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. A presente ata de registro tem por finalidade registrar preços com o objetivo de aquisição parcelada de equipamentos de proteção 
individual, novos e de boa qualidade, para o exercício do ano de 2020, de acordo com o edital e seus Anexos.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS E DO PRAZO DE ENTREGA
2.1. A DETENTORA DA ATA, quando solicitada pelo fiscal do Município, deverá atender às seguintes exigências:
2.1.1. A solicitação dos produtos será emitida pelo fiscal, sendo deste a responsabilidade pela fiscalização do acompanhamento dos prazos 
e dos produtos entregues.
2.1.2. Recebendo a CONTRATADA a solicitação dos produtos, a mesma deverá providenciar o atendimento em até 05 dias úteis a contar da 
data posterior à de recebimento da solicitação de fornecimento.
2.1.2.1. As solicitações serão feitas para o endereço de 01 (um) e-mail a ser informado pela CONTRATADA no momento da celebração da 
Ata de Registro de Preços.
2.1.2.2. Os e-mails trocados entre CONTRATANTE e CONTRATADA farão parte integrante da presente Ata de Registro de Preços, podendo 
ser usados como prova pelo município de Urussanga em caso de descumprimento de qualquer prazo ou determinação descrito no(s) mes-
mo(s), pela CONTRATANTE.
2.1.2.3. O não atendimento aos chamados caracterizará recusa em executar a Ata de Registro de Preços firmada e recairá sobre a CONTRA-
TADA as penalidades previstas conforme definido na minuta contratual.
2.1.3. O prazo de entrega e o local deverão ser rigorosamente cumpridos.
2.1.4. O prazo de entrega estabelecido é fixo e improrrogável, salvo motivo considerado de “força maior”, previsto em lei, comunicado pela 
CONTRATADA, por escrito, antes do vencimento do prazo.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO LOCAL DA ENTREGA DOS PRODUTOS
3.1. Os produtos deverão ser entregues em cada departamento solicitante, podendo ser nos seguintes endereços abaixo relacionados, 
conforme determinação de cada fiscal:
Secretaria/Diretoria Fiscal
Secretário de Infraestrutura Avenida Ivo Silveira, bairro Centro
Secretaria de Administração Praça da Bandeira, 12
Secretaria de Educação Rua João Maria Cancellier, bairro da Estação
Diretoria de Cultura Rua Minerasil, bairro Centro
Diretoria de Esportes Avenida Presidente Nereu Ramos, bairro da Estação
Corpo de Bombeiros Avenida Ivo Silveira, bairro Centro
Secretaria de Agricultura Avenida Presidente Vargas, bairro Centro
Fundo Municipal de Saúde Rua Barão do Rio Branco, nº 140, bairro Centro
Fundo Municipal de Assistência Social Avenida Nereus Ramos, nº 360, bairro Estação

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE ENTREGA
4.1. Recebendo a CONTRATADA a solicitação de que trata a cláusula segunda deste termo, a mesma deverá providenciar o atendimento em 
até 05 dias úteis a contar da data posterior à de recebimento da solicitação de fornecimento.
CLÁUSULA QUINTA – DA ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS
5.1. Os produtos somente serão devidamente aceitos se cumpridos no prazo e condições determinados pelo fiscal da execução do contrato.
5.2. Todos os produtos entregues deverão ser faturados contra a Prefeitura Municipal de Urussanga, sob o CNPJ 82.930.181/0001-10.
5.3. O documento fiscal e demais exigidos no edital e seus anexos, deverão ser entregues à fiscalização do contrato para análise do cum-
primento das obrigações da contratada.
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5.4. Qualquer defeito no produto entregue, este deverá ser substituído em até 24h do fato apurado, sem ônus para a CONTRATANTE.
CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
6.1. A execução da Ata de Registro de Preços será acompanhada e fiscalizada pelos servidores abaixo relacionados:
Secretaria/Diretoria Fiscal Telefone
Secretário de Infraestrutura Sr. Jucemar Sangaletti (48) 3465-0530
Secretaria de Administração Sra. Franciele G. Boccardo (48) 3465-1188
Policia Militar Sr. Anderson Galdino Torres (48) 3403-1640
Secretaria de Educação Sra. Samanta Birolo (48) 3465-1503
Diretoria de Cultura e Turismo Sr. Nevton Rech Vicent Bortolotto (48) 3465-3780
Diretoria de Esportes Sr. Carlos Alexandre R. Vieira (48) 3465-1000
Corpo de Bombeiros Sr. Rafael Melo Marques (48) 3403-1420
Secretaria de Agricultura Sr. Jucemar Sangaletti (48) 3465-0627
Fundo Municipal de Saúde Sra. Elisabete Schroeder Kucera (48) 3465-1254
Fundo Municipal de Assistência Social Sra. Janea Aparecida da Silva Possamai (48) 3465-4776

6.2. A fiscalização será exercida no interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA e não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Pú-
blico ou de seus agentes e prepostos.
6.3. Estando os produtos em conformidade, os documentos de cobrança deverão ser atestados pela fiscalização da Ata de Registro de Pre-
ços e enviados ao Departamento Financeiro, para o devido empenho e posterior pagamento.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PREÇO, DA REVISÃO DOS PREÇOS
7.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo efetivo fornecimento da totalidade dos produtos.
7.2. O preço acima proposto é considerado completo e abrange todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e 
parafiscais), seguro, lucros, frete/transporte, carga e descarga e demais encargos que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta Ata 
de Registro de Preços, inclusive a assistência técnica durante o período de vigência da garantia.
7.3. É vedada a CONTRATADA pleitear qualquer adicional de preços por faltas ou omissões que por ventura venham a ser constatadas em 
sua proposta ou, ainda, decorrentes das variações das quantidades previstas, e acordo com o Parágrafo 1º, do Artigo 65, da Lei Nº 8.666/93 
e alterações subsequentes.
7.4. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas na Lei nº. 8.666/93.
7.5. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de ato que eleve o 
custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
CLÁUSULA OITAVA – DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
8.1. O pagamento será efetuado em até 30 dias após recebimento e aceite da nota fiscal, obedecendo-se a ordem cronológica por fonte 
de recurso.
8.1.1. Os depósitos serão feitos através de depósito bancário em nome da empresa contratada.
8.1.2. A aprovação da Nota fiscal/fatura se dará mediante o “CERTIFICO” pelos responsáveis por cada recebimento, autorizados para o re-
cebimento, devidamente assinado, datado e com aposição do respectivo carimbo funcional, depois de devidamente conferida a quantidade 
e valor.
8.1.3. O prazo de pagamento previsto no item 1, só vencerá em dia de expediente normal, na cidade de Urussanga-SC, postergando-se em 
caso negativo, para o primeiro dia útil.
8.2. O CONTRATANTE não efetuará aceite de títulos negociados com terceiros, isentando-se quaisquer consequências surgidas e responsa-
bilizando a CONTRATADA por perdas e danos em decorrência de tais transações.
8.3. O CONTRATANTE não pagará juros de mora por atraso de pagamento referente a entregas com ausência total ou parcial de documen-
tação hábil ou pendente de cumprimento de quaisquer cláusulas constantes desta Ata de Registro de Preços.
8.4. Mediante o pagamento do valor total dos produtos, a CONTRATADA, dará total, geral e irrevogável quitação ao CONTRATANTE, nada 
devendo a qualquer título.
8.5. O contratante somente fará o pagamento por transferência bancária on line, em nome do fornecedor pessoa jurídica ou física, de acordo 
com o documento fiscal apresentado. Para isso, o mesmo deverá apresentar os dados conta bancária no momento da contratação e manter 
o seu cadastro em dia junto ao setor de compras.
8.6. Fica vedada a negociação de faturas ou títulos de crédito com instituições financeiras, não sendo aceitos boletos bancários ou dupli-
catas.
8.7. É obrigatória a apresentação da conta bancária em nome do fornecedor.
8.8. Nenhum pagamento será feito à contratada caso o produto entregue apresentar defeitos e esta não o solucionar dentro do prazo dado 
para pagamento descrito nesta cláusula.
CLÁUSULA NONA - DA VALIDADE DA ATA
9.1. O prazo de validade da ata de registro de preços será por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
CLÁUSULA DÉCIMA - ATRIBUIÇÕES DA CONTRATADA ALÉM DAS JÁ DETERMINADA NO EDITAL E SEUS ANEXOS
10.1 Além das obrigações constantes do edital e em outras cláusulas deste termo, do disposto na Lei n.º 8.666/1993 são ainda obrigações 
da CONTRATADA:
a) Manter inalterados os preços e condições propostas;
b) A CONTRATADA está obrigada a executar o objeto da Ata de Registro de Preços através de pessoas idôneas com capacidade profissional 
comprovado e qualificado, assumindo a total responsabilidade por quaisquer danos ou faltas que seus empregados, prepostos ou manda-
tários, no desempenho de suas funções causem à CONTRATANTE, podendo a mesma solicitar a substituição daqueles cuja conduta seja 
julgada inconveniente, ou cuja capacidade técnica seja insuficiente;
c) A CONTRATADA está obrigada a assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica 
de acidentes de trabalho quando, em decorrência da espécie forem vítimas, seus empregados, no desempenho dos serviços ou em conexão 
com eles, ainda que ocorridas em dependência do CONTRATANTE;
d) A CONTRATADA está obrigada a assumir e arcar com os encargos trabalhistas previdenciários, fiscais e comerciais, bem como, os tributos 
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resultantes do cumprimento desse termo respectivo;
e) A CONTRATADA está obrigada a cumprir e fazer cumprir, seus prepostos ou convenientes; as leis, regulamentos e posturas, bem como, 
qualquer determinação emanada das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto desse termo, cabendo-lhe única e exclusiva 
responsabilidade pelas consequências de qualquer transgressão de seus prepostos ou convenientes;
f) A CONTRATADA está obrigada a comunicar à fiscalização da CONTRATANTE, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequa-
das à execução dos serviços ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do objeto deste termo;
g) A CONTRATADA está obrigada a manter um representante para tratar com a CONTRATANTE;
h) A CONTRATADA está obrigada a se responsabilizar com despesas como, profissional técnico, transporte, combustível, mão de obra para 
carga, descarga, seguros, diárias de alimentação, dentre outras despesas advindas da execução deste termo respectivo;
i) Providenciar a imediata reparação, correção ou substituição, total ou parcial, às suas expensas, diante de qualquer defeito nos produtos 
entregues, este deverá ser substituído em até 24 (vinte e quatro) horas do ocorrido.
j) Entregar os produtos de acordo com o determinado em cláusula da Ata de Registro de Preços.
k) Cumprir o disposto no inciso V do art. 27, da Lei Federal nº 8.666/93.
l) São Expressamente vedadas à CONTRATADA:
1) A veiculação de publicidade acerca da Ata de Registro de Preços, salvo se houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE.
2). A subcontratação para a execução do objeto da Ata de Registro de Preços, sem prévia e expressa anuência do CONTRATANTE.
3) A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE, durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
m) A contratada deverá assumir como sua responsabilidade o fornecimento de todos os necessários equipamentos (Equipamento de Pro-
teção Individual e Equipamento de Proteção Coletiva) em atendimento ao estabelecido nas respectivas normas de segurança do trabalho, 
sem ônus adicional à CONTRATANTE.
n) Manter os salários dos seus empregados rigorosamente em dia.
o) Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da contratação de pessoal, tais como: salários, acidentes em que sejam vítimas seus 
empregados quando em serviço e por tudo quanto as Leis Trabalhistas lhe assegurem inclusive férias, aviso prévio, indenizações, etc.
p) Na hipótese de qualquer reclamação trabalhista, intentada contra o CONTRATANTE por empregados da CONTRATADA, esta deve com-
parecer espontaneamente em Juízo, reconhecendo sua verdadeira condição de empregador e substituir o CONTRATANTE no processo, até 
o final do julgamento, respondendo pelos ônus diretos e indiretos de eventual condenação. Esta responsabilidade não cessa com o término 
ou rescisão deste Contrato.
q) Caso a Justiça Trabalhista condene financeiramente o CONTRATANTE, este descontará os valores correspondentes das faturas a serem 
pagas, mesmo que não se refiram aos produtos abrangidos por este Instrumento Contratual.
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA CONTRATANTE
11.1 Além das obrigações resultantes da observância do disposto na Lei n.º 8.666/1993 são obrigações da CONTRATANTE:
a) A CONTRATANTE está obrigada a efetuar os pagamentos devidos;
b) A CONTRATANTE está obrigada a proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar os compromissos 
assumidos;
c) A CONTRATANTE exigirá o cumprimento de todas as obrigações assumidas de acordo com as cláusulas contratuais;
d) A CONTRATANTE exercerá o acompanhamento, execução e a fiscalização da Ata de Registro de Preços, por servidor especialmente de-
signado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando o dia, mês e ano, e encaminhando os apontamentos à autoridade 
competente para as providências cabíveis;
e) A CONTRATANTE está obrigada a notificar a contratada, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições no curso do uso do objeto 
no período da garantia fixando prazo para providências cabíveis;
f) A CONTRATANTE está obrigada a rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com a Ata de Registro de Preços;
g) A CONTRATANTE está obrigada a comunicar, em tempo hábil, à CONTRATADA, as entregas dos produtos a serem entregues tais como: 
os horários, os locais e a quantidade a ser entregue.
h) Rejeitar o fornecimento efetivado em desacordo com o previsto na autorização de fornecimento recebida, de acordo com esta da Ata de 
Registro de Preços.
i) Assegurar, respeitadas as normas internas, o acesso dos funcionários da empresa contratada ao local de entrega dos produtos.
j) Prestar as informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados pela empresa contratada, e que digam respeito à 
natureza do objeto deste Termo.
k) Notificar o licitante vencedor, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução do objeto, fixando prazo para a 
sua correção.
l) Promover o acompanhamento e fiscalização da execução do objeto contratado, de forma que sejam mantidas as condições de habilitação 
exigidas na licitação.
m) Proceder à conferência da Nota fiscal/fatura, atestando no corpo da mesma, pelo fornecimento dos produtos.
n) Convocar o contratado para que o mesmo encaminhe em até 04 horas da convocação um técnico ou responsável legal que tenha conheci-
mento dos produtos entregues, quando apresentarem defeito, para fins de verificação do fato e promover a substituição, quando for o caso.
o) Manter os salários dos seus empregados rigorosamente em dia.
p) Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da contratação de pessoal, tais como: salários, acidentes em que sejam vítimas seus 
empregados quando em serviço e por tudo quanto as Leis Trabalhistas lhe assegurem inclusive férias, aviso prévio, indenizações, etc.
q) Na hipótese de qualquer reclamação trabalhista, intentada contra o CONTRATANTE por empregados da CONTRATADA, esta deve com-
parecer espontaneamente em Juízo, reconhecendo sua verdadeira condição de empregador e substituir o CONTRATANTE no processo, até 
o final do julgamento, respondendo pelos ônus diretos e indiretos de eventual condenação. Esta responsabilidade não cessa com o término 
ou rescisão deste Contrato.
r) Caso a Justiça Trabalhista condene financeiramente o CONTRATANTE, este descontará os valores correspondentes das faturas a serem 
pagas, mesmo que não se refiram aos produtos abrangidos por este Instrumento Contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA EXECUÇÃO
12.1. Este Termo Contratual deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei, res-
pondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES
13.1. De conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei Federal Nº 8.666/93 e alterações subsequentes, a CONTRATADA que 
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descumprir as condições desta Ata de Registro de Preços, poderá o órgão competente do CONTRATANTE, garantida a previa defesa, aplicar 
as seguintes penalidades:
13.1.1. No caso de atraso ou negligencia na entrega do (s) serviço (s) no local e prazo determinados, será aplicada multa de 0,5% (zero 
vírgula cinco por cento) calculado sobre o valor global desta Ata de Registro de Preços, até o limite de 5% (cinco por cento), independente 
da possibilidade de rescisão contratual, com as consequências previstas em lei, reconhecido os direitos do CONTRATANTE estabelecidos no 
art. 77 da Lei Nº 8.666/93 e alterações subsequentes;
13.1.2. Multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor desta Ata de Registro de Preços, em caso de rescisão motivada pela CON-
TRATADA ou por iniciativa da mesma (sem justo motivo).
13.2. Pela inexecução parcial ou total desta Ata de Registro de Preços, o órgão competente do CONTRATANTE poderá, garantindo-se o direi-
to do contraditório e da ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, aplicar as seguintes sanções, com base em processo administrativo:
13.2.1. Advertência verbal ou escrita, quando houver qualquer paralisação não autorizada ou quando houver descumprimento de qualquer 
cláusula desta da Ata de Registro de Preços e/ou nas faltas leves não acarretem prejuízos de monta a execução desta Ata de Registro de 
Preços, não eximindo o advertido das demais sanções ou multas;
13.2.2. Multa na ordem de 5% (cinco por cento) sobre o valor total desta Ata de Registro de Preços pela inexecução parcial e na ordem 
10% (dez por cento) sobre o valor desta Ata de Registro de Preços pela inexecução total;
13.2.3. Suspensão por até 2 (dois) anos, de participação em licitações do Município de Urussanga-SC, no caso de inexecução parcial ou total 
desta Ata de Registro de Preços, sendo aplicada segundo a gravidade e se a inexecução decorrer de violação culposa da CONTRATADA;
13.2.4. Declaração de inidoneidade para participar de licitação e contratar com as Administrações Públicas Federal, Estaduais e Municipais, 
quando a inexecução decorrer de violação dolosa da CONTRATADA, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a sua reabilitação na forma da legislação em vigor.
13.2.5. Rescisão unilateral da Ata de Registro de Preços.
13.3. Na aplicação destas penalidades serão admitidos os recursos previstos em lei.
13.4. A aplicação das penalidades estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços é de competência exclusiva do Senhor Prefeito Municipal.
13.5. Não serão aplicadas as multas decorrentes de "casos fortuitos" ou "força maior", devidamente comprovados.
13.6. Sem prejuízo da aplicação ao inadimplemento das sanções que lhe couberem, o órgão competente do CONTRATANTE, recorrerá às 
garantias constituídas, se houverem, a fim de ressarcir-se dos prejuízos que lhe tenha acarretado a CONTRATADA, podendo ainda reter 
créditos decorrentes desta Ata de Registro de Preços e promover a cobrança judicial, por perdas e danos.
13.7. Da aplicação das multas, a CONTRATADA terá o direito ao prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a partir da notificação, para reco-
lhimento dos valores junto à tesouraria da Secretaria da Fazenda do Município.
13.8. Nenhum pagamento será feito a CONTRATADA, que tenha sido multada, antes de paga ou relevada a multa.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
14.1. Da penalidade aplicada caberá recurso por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, a autoridade superior àquela 
que aplicou a sanção, ficando sobrestada a mesma até o julgamento do pleito, nos termos do artigo 109, da Lei Nº 8.666/93 e alterações 
subsequentes.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
15.1. A vigência da presente Ata de Registro de Preços terá vigência para 01 (um) ano a contar da data de expedição da mesma ou enquan-
to perdurarem as quantidades contratadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
16.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela administração, quando:
16.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes desta ata;
16.1.2. A detentora não retirar qualquer nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela administração, sem 
justificativa aceitável;
16.1.3. A detentora não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
16.1.4. Tiver presentes razões de interesse público, devidamente demonstrados e justificadas pela administração;
16.2. O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas, assegurado o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da 
autoridade competente do órgão gerenciador do município.
16.3. A comunicação do cancelamento do preço registrado, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o com-
provante ao processo de administração da presente Ata de registro 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.
16.4. Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Re-
gistro de Preços, ou, a juízo da administração, quando comprovada a ocorrência das hipóteses previstas no art. 78, incisos XII a XVI, da Lei 
Federal 8.666/93 e Alterações.
16.5. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados 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 SÉTIMA – PARTES INTEGRANTES
17.1. Fazem parte integrante da presente Ata de Registro de Preços, a Proposta da CONTRATADA e todos os elementos apresentados que 
tenham servido de base para julgamento do Edital de Pregão nº 30/2020/PMU, bem como as condições estabelecidas neste instrumento e 
seus anexos, se houver, independentemente de transcrição.
17.2. Ficam, também fazendo parte desta Ata de Registro de Preços, as Normas vigentes, Instruções, Ordens de Serviço e mediante Termo 
de Aditamento, quaisquer modificações que venham a ser necessárias durante a sua vigência.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO
18.1. As dúvidas e/ou divergências contratuais, desde que não previstas expressamente na respectiva Ata de Registro de Preços e que não 
extrapolem os limites da Lei, poderão ser solucionados amigavelmente.
18.2. Elegem as partes contratadas o Foro da Comarca de Urussanga, para dirimir todas e quaisquer questões oriundas desta Ata de Regis-
tro de Preços, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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Urussanga/SC, 05 de junho de 2020.

MUNICÍPIO DE URUSSANGA
LUIS GUSTAVO CANCELLIER
PREFEITO MUNICIPAL

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 60/2020, 61/2020, 62/2020, 63/2020, 64/2020, 65/2020, 66/2020, 67/2020, 
68/2020, 69/2020, 70/2020, 71/2020, 72/2020, 73/2020

Publicação Nº 2526810

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2020, 61/2020, 62/2020, 63/2020, 64/2020, 65/2020, 66/2020, 67/2020, 68/2020, 69/2020, 70/2020, 
71/2020, 72/2020, 73/2020
(Referente Pregão Presencial nº 31/2020 e Processo de Licitação n° 42/2020/PMU)
MUNICÍPIO DE URUSSANGA, com sede na Praça da Bandeira, nº 12, Centro, Urussanga/SC, inscrito no CNPJ/MF sob o Nº 82.930.181/0001-
10, neste ato representado pelo Senhor Luis Gustavo Cancellier, Prefeito Municipal, brasileiro, CPF n.º 717.386.069-53 e Cédula de Identi-
dade n. 1.528.502.
ATA N° 60/2020: LIPAPER LIVRARIA INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, CNPJ/MF nº 00.247.513/0001-00. Valor Total da Ata: R$ 15.193,00.
ATA N° 61/2020: GOLD COMPUTADORES LTDA - EPP, CNPJ/MF n° 02.537.692/0001-37. Valor Total da Ata: R$ 55.625,05.
ATA N° 62/2020: JVETEC INFORMÁTICA EIRELI EPP, CNPJ/MF nº 03.925.659/0001-47. Valor Total da Ata: R$ 8.529,90.
ATA N° 63/2020: ANGELO DEMO ME, CNPJ/MF nº 13.773.836/0001-70. Valor Total da Ata: R$ 13.620,10.
ATA N° 64/2020: TECTONER RECARGA DE TONER LTDA EPP, CNPJ/MF n° 01.027.088/0001-06. Valor Total da Ata: R$ 19.945,00.
ATA N° 65/2020: HAYA INFORMÁTICA LTDA, CNPJ/MF n° 03.928.935/0001-20. Valor Total da Ata: R$ 14.696,50.
ATA N° 66/2020: FRANCIELE BORGES TARTARI PIETSCH EIRELI, CNPJ/MF nº 28.259.633/0001-38. Valor Total da Ata: R$ 3.201,75.
ATA N° 67/2020: WP DO BRASIL LTDA EPP, CNPJ/MF nº 04.483.808/0001-28. Valor Total da Ata: R$ 12.891,50.
ATA N° 68/2020: MAURO ALFREDO PERALTA LUCIANO - ME, CNPJ/MF n° 14.684.659/0001-19. Valor Total da Ata: R$ 3.519,20.
ATA N° 69/2020: NICOLAU SATURNO VIEIRA, CNPJ/MF nº 34.413.040/0001-87. Valor Total da Ata: R$ 25.172,36.
ATA N° 70/2020: FRANCIELE CRISTIANE LAMIN ME, CNPJ/MF nº 23.964.820/0001-07. Valor Total da Ata: R$ 20.907,50.
ATA N° 71/2020: MARTINS & NASCIMENTO INFORMÁTICA LTDA, CNPJ/MF nº 20.058.175/0001-67. Valor Total da Ata: R$ 20.267,50.
ATA N° 72/2020: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, CNPJ/MF n° 24.291.879/0001-36. Valor Total da Ata: R$ 17.864,00.
ATA N° 73/2020: LUIZ CESAR THOMAS - ME, CNPJ/MF nº 26.184.320/0001-32. Valor Total da Ata: R$ 13.428,00.
Fundamento Legal: Lei 10.520/02, LC 123/2006, subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações poste-
riores, Processo Licitatório de PREGÃO Nº 31/2020/PMU, parte integrante deste instrumento, assim como todas as cláusulas e condições 
contidas nas peças que o compõem.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. A presente ata de registro tem por finalidade registrar preços para aquisição parcelada de suprimentos de informática, novos e de boa 
qualidade, para o exercício do ano de 2020, de acordo com o edital e seus Anexos.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS E DO PRAZO DE ENTREGA
2.1. A DETENTORA DA ATA, quando solicitada pelo fiscal do Município, deverá atender às seguintes exigências:
2.1.1. A solicitação dos produtos será emitida pelo fiscal, sendo deste a responsabilidade pela fiscalização do acompanhamento dos prazos 
e dos produtos entregues.
2.1.2. Recebendo a CONTRATADA a solicitação dos produtos, a mesma deverá providenciar o atendimento em até 10 (dez) dias corridos a 
contar da data posterior à de recebimento da solicitação de fornecimento (iniciando a contagem em dia útil).
2.1.2.1. As solicitações serão feitas para o endereço de 01 (um) e-mail a ser informado pela CONTRATADA no momento da celebração da 
Ata de Registro de Preços.
2.1.2.2. Os e-mails trocados entre CONTRATANTE e CONTRATADA farão parte integrante da presente Ata de Registro de Preços, podendo 
ser usados como prova pelo município de Urussanga em caso de descumprimento de qualquer prazo ou determinação descrito no(s) mes-
mo(s), pela CONTRATANTE.
2.1.2.3. O não atendimento aos chamados caracterizará recusa em executar a Ata de Registro de Preços firmada e recairá sobre a CONTRA-
TADA as penalidades previstas conforme definido na minuta contratual.
2.1.3. O prazo de entrega e o local deverão ser rigorosamente cumpridos.
2.1.4. O prazo de entrega estabelecido é fixo e improrrogável, salvo motivo considerado de “força maior”, previsto em lei, comunicado pela 
CONTRATADA, por escrito, antes do vencimento do prazo.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO LOCAL DA ENTREGA DOS PRODUTOS
3.1. Os produtos deverão ser entregues em cada departamento solicitante, podendo ser nos seguintes endereços abaixo relacionados, 
conforme determinação de cada fiscal:
Secretaria/Diretoria Fiscal
Secretaria de Infraestrutura Avenida Ivo Silveira, bairro Centro
Secretaria de Administração Praça da Bandeira, bairro Centro
Secretaria de Educação Rua João Maria Cancelier, bairro da Estação
Diretoria de Cultura e Turismo Rua Minerasil, bairro Centro
Diretoria de Esportes Avenida Nereu Ramos, bairro Estação
Polícia Civil Avenida Ivo Silveira, bairro Centro
Corpo de Bombeiros Avenida Ivo Silveira, bairro Centro
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Polícia Militar Bairro Centro (ao lado da Rodoviária)

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE ENTREGA
4.1. Recebendo a CONTRATADA a solicitação de que trata a cláusula segunda deste termo, a mesma deverá providenciar o atendimento em 
até 05 dias úteis a contar da data posterior à de recebimento da solicitação de fornecimento.
CLÁUSULA QUINTA – DA ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS
5.1. Os produtos somente serão devidamente aceitos se cumpridos no prazo e condições determinados pelo fiscal da execução do contrato.
5.2. Todos os produtos entregues deverão ser faturados contra a Prefeitura Municipal de Urussanga, sob o CNPJ 82.930.181/0001-10 de-
vendo o documento fiscal ser encaminhado ao órgão solicitante do pedido.
5.3. O documento fiscal e demais exigidos no edital e seus anexos, deverão ser entregues à fiscalização do contrato para análise do cum-
primento das obrigações da contratada.
5.4. Qualquer defeito no produto entregue, este deverá ser substituído em até 24h do fato apurado, sem ônus para a CONTRATANTE.
CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
6.1. A execução da Ata de Registro de Preços será acompanhada e fiscalizada pelos servidores abaixo relacionados:
Secretaria/Diretoria Fiscal Telefone
Secretário de Infraestrutura Sr. Jucemar Sangaletti (48) 3465-0530
Secretaria de Administração Sr. Mauro Paes Correa (48) 3465-1188
Secretaria de Educação Sra. Samanta Birolo (48) 3465-1503
Diretoria de Cultura e Turismo Sr. Névton Rech Vicent Bortolotto (48) 3465-1113
Diretoria de Esportes Sr. Mauro Paes Correa (48) 3465-1000
Polícia Civil Sra. Daniela Vigarani (48) 3465-2020
Corpo de Bombeiros Sr. Rafael Melo Marques (48) 3403-1420
Policia Militar Sr. Anderson Galdino Torres de Oliveira (48) 3403-1640

6.2. A fiscalização será exercida no interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA e não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Pú-
blico ou de seus agentes e prepostos.
6.3. Estando os produtos em conformidade, os documentos de cobrança deverão ser atestados pela fiscalização da Ata de Registro de Pre-
ços e enviados ao Departamento Financeiro, para o devido empenho e posterior pagamento.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PREÇO, DA REVISÃO DOS PREÇOS
7.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo efetivo fornecimento da totalidade dos produtos.
7.2. O preço acima proposto é considerado completo e abrange todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e 
parafiscais), seguro, lucros, frete/transporte, carga e descarga e demais encargos que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta Ata 
de Registro de Preços, inclusive a assistência técnica durante o período de vigência da garantia.
7.3. É vedada a CONTRATADA pleitear qualquer adicional de preços por faltas ou omissões que por ventura venham a ser constatadas em 
sua proposta ou, ainda, decorrentes das variações das quantidades previstas, e acordo com o Parágrafo 1º, do Artigo 65, da Lei Nº 8.666/93 
e alterações subsequentes.
7.4. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas na Lei nº. 8.666/93.
7.5. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de ato que eleve o 
custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
CLÁUSULA OITAVA – DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
8.1. O pagamento será efetuado em até 30 dias após recebimento e aceite da nota fiscal, obedecendo-se a ordem cronológica por fonte 
de recurso.
8.1.1. Os depósitos serão feitos através de depósito bancário em nome da empresa contratada.
8.1.2. A aprovação da Nota fiscal/fatura se dará mediante o “CERTIFICO” pelos responsáveis por cada recebimento, autorizados para o re-
cebimento, devidamente assinado, datado e com aposição do respectivo carimbo funcional, depois de devidamente conferida a quantidade 
e valor.
8.1.3. O prazo de pagamento previsto no item 1, só vencerá em dia de expediente normal, na cidade de Urussanga-SC, postergando-se em 
caso negativo, para o primeiro dia útil.
8.2. O CONTRATANTE não efetuará aceite de títulos negociados com terceiros, isentando-se quaisquer consequências surgidas e responsa-
bilizando a CONTRATADA por perdas e danos em decorrência de tais transações.
8.3. O CONTRATANTE não pagará juros de mora por atraso de pagamento referente a entregas com ausência total ou parcial de documen-
tação hábil ou pendente de cumprimento de quaisquer cláusulas constantes desta Ata de Registro de Preços.
8.4. Mediante o pagamento do valor total dos produtos, a CONTRATADA, dará total, geral e irrevogável quitação ao CONTRATANTE, nada 
devendo a qualquer título.
8.5. O contratante somente fará o pagamento por transferência bancária on line, em nome do fornecedor pessoa jurídica ou física, de acordo 
com o documento fiscal apresentado. Para isso, o mesmo deverá apresentar os dados conta bancária no momento da contratação e manter 
o seu cadastro em dia junto ao setor de compras.
8.6. Fica vedada a negociação de faturas ou títulos de crédito com instituições financeiras, não sendo aceitos boletos bancários ou dupli-
catas.
8.7. É obrigatória a apresentação da conta bancária em nome do fornecedor.
8.8. Nenhum pagamento será feito à contratada caso o produto entregue apresentar defeitos e esta não o solucionar dentro do prazo dado 
para pagamento descrito nesta cláusula.
CLÁUSULA NONA - DA VALIDADE DA ATA
9.1. O prazo de validade da ata de registro de preços será por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
CLÁUSULA DÉCIMA - ATRIBUIÇÕES DA CONTRATADA ALÉM DAS JÁ DETERMINADA NO EDITAL E SEUS ANEXOS
10.1 Além das obrigações constantes do edital e em outras cláusulas deste termo, do disposto na Lei n.º 8.666/1993 são ainda obrigações 
da CONTRATADA:
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a) Manter inalterados os preços e condições propostas;
b) A CONTRATADA está obrigada a executar o objeto da Ata de Registro de Preços através de pessoas idôneas com capacidade profissional 
comprovado e qualificado, assumindo a total responsabilidade por quaisquer danos ou faltas que seus empregados, prepostos ou manda-
tários, no desempenho de suas funções causem à CONTRATANTE, podendo a mesma solicitar a substituição daqueles cuja conduta seja 
julgada inconveniente, ou cuja capacidade técnica seja insuficiente;
c) A CONTRATADA está obrigada a assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica 
de acidentes de trabalho quando, em decorrência da espécie forem vítimas, seus empregados, no desempenho dos serviços ou em conexão 
com eles, ainda que ocorridas em dependência do CONTRATANTE;
d) A CONTRATADA está obrigada a assumir e arcar com os encargos trabalhistas previdenciários, fiscais e comerciais, bem como, os tributos 
resultantes do cumprimento desse termo respectivo;
e) A CONTRATADA está obrigada a cumprir e fazer cumprir, seus prepostos ou convenientes; as leis, regulamentos e posturas, bem como, 
qualquer determinação emanada das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto desse termo, cabendo-lhe única e exclusiva 
responsabilidade pelas consequências de qualquer transgressão de seus prepostos ou convenientes;
f) A CONTRATADA está obrigada a comunicar à fiscalização da CONTRATANTE, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequa-
das à execução dos serviços ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do objeto deste termo;
g) A CONTRATADA está obrigada a manter um representante para tratar com a CONTRATANTE;
h) A CONTRATADA está obrigada a se responsabilizar com despesas como, profissional técnico, transporte, combustível, mão de obra para 
carga, descarga, seguros, diárias de alimentação, dentre outras despesas advindas da execução deste termo respectivo;
i) Providenciar a imediata reparação, correção ou substituição, total ou parcial, às suas expensas, diante de qualquer defeito nos produtos 
entregues, este deverá ser substituído em até 24 (vinte e quatro) horas do ocorrido.
j) Entregar os produtos de acordo com o determinado em cláusula da Ata de Registro de Preços.
k) Cumprir o disposto no inciso V do art. 27, da Lei Federal nº 8.666/93.
l) São Expressamente vedadas à CONTRATADA:
1) A veiculação de publicidade acerca da Ata de Registro de Preços, salvo se houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE.
2). A subcontratação para a execução do objeto da Ata de Registro de Preços, sem prévia e expressa anuência do CONTRATANTE.
3) A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE, durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
m) A contratada deverá assumir como sua responsabilidade o fornecimento de todos os necessários equipamentos (Equipamento de Pro-
teção Individual e Equipamento de Proteção Coletiva) em atendimento ao estabelecido nas respectivas normas de segurança do trabalho, 
sem ônus adicional à CONTRATANTE.
n) Manter os salários dos seus empregados rigorosamente em dia.
o) Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da contratação de pessoal, tais como: salários, acidentes em que sejam vítimas seus 
empregados quando em serviço e por tudo quanto as Leis Trabalhistas lhe assegurem inclusive férias, aviso prévio, indenizações, etc.
p) Na hipótese de qualquer reclamação trabalhista, intentada contra o CONTRATANTE por empregados da CONTRATADA, esta deve com-
parecer espontaneamente em Juízo, reconhecendo sua verdadeira condição de empregador e substituir o CONTRATANTE no processo, até 
o final do julgamento, respondendo pelos ônus diretos e indiretos de eventual condenação. Esta responsabilidade não cessa com o término 
ou rescisão deste Contrato.
q) Caso a Justiça Trabalhista condene financeiramente o CONTRATANTE, este descontará os valores correspondentes das faturas a serem 
pagas, mesmo que não se refiram aos produtos abrangidos por este Instrumento Contratual.
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA CONTRATANTE
11.1 Além das obrigações resultantes da observância do disposto na Lei n.º 8.666/1993 são obrigações da CONTRATANTE:
a) A CONTRATANTE está obrigada a efetuar os pagamentos devidos;
b) A CONTRATANTE está obrigada a proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar os compromissos 
assumidos;
c) A CONTRATANTE exigirá o cumprimento de todas as obrigações assumidas de acordo com as cláusulas contratuais;
d) A CONTRATANTE exercerá o acompanhamento, execução e a fiscalização da Ata de Registro de Preços, por servidor especialmente de-
signado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando o dia, mês e ano, e encaminhando os apontamentos à autoridade 
competente para as providências cabíveis;
e) A CONTRATANTE está obrigada a notificar a contratada, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições no curso do uso do objeto 
no período da garantia fixando prazo para providências cabíveis;
f) A CONTRATANTE está obrigada a rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com a Ata de Registro de Preços;
g) A CONTRATANTE está obrigada a comunicar, em tempo hábil, à CONTRATADA, as entregas dos produtos a serem entregues tais como: 
os horários, os locais e a quantidade a ser entregue.
h) Rejeitar o fornecimento efetivado em desacordo com o previsto na autorização de fornecimento recebida, de acordo com esta da Ata de 
Registro de Preços.
i) Assegurar, respeitadas as normas internas, o acesso dos funcionários da empresa contratada ao local de entrega dos produtos.
j) Prestar as informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados pela empresa contratada, e que digam respeito à 
natureza do objeto deste Termo.
k) Notificar o licitante vencedor, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução do objeto, fixando prazo para a 
sua correção.
l) Promover o acompanhamento e fiscalização da execução do objeto contratado, de forma que sejam mantidas as condições de habilitação 
exigidas na licitação.
m) Proceder à conferência da Nota fiscal/fatura, atestando no corpo da mesma, pelo fornecimento dos produtos.
n) Convocar o contratado para que o mesmo encaminhe em até 04 horas da convocação um técnico ou responsável legal que tenha conheci-
mento dos produtos entregues, quando apresentarem defeito, para fins de verificação do fato e promover a substituição, quando for o caso.
o) Manter os salários dos seus empregados rigorosamente em dia.
p) Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da contratação de pessoal, tais como: salários, acidentes em que sejam vítimas seus 
empregados quando em serviço e por tudo quanto as Leis Trabalhistas lhe assegurem inclusive férias, aviso prévio, indenizações, etc.
q) Na hipótese de qualquer reclamação trabalhista, intentada contra o CONTRATANTE por empregados da CONTRATADA, esta deve com-
parecer espontaneamente em Juízo, reconhecendo sua verdadeira condição de empregador e substituir o CONTRATANTE no processo, até 
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o final do julgamento, respondendo pelos ônus diretos e indiretos de eventual condenação. Esta responsabilidade não cessa com o término 
ou rescisão deste Contrato.
r) Caso a Justiça Trabalhista condene financeiramente o CONTRATANTE, este descontará os valores correspondentes das faturas a serem 
pagas, mesmo que não se refiram aos produtos abrangidos por este Instrumento Contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA EXECUÇÃO
12.1. Este Termo Contratual deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei, res-
pondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES
13.1. De conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei Federal Nº 8.666/93 e alterações subsequentes, a CONTRATADA que 
descumprir as condições desta Ata de Registro de Preços, poderá o órgão competente do CONTRATANTE, garantida a previa defesa, aplicar 
as seguintes penalidades:
13.1.1. No caso de atraso ou negligencia na entrega do (s) serviço (s) no local e prazo determinados, será aplicada multa de 0,5% (zero 
vírgula cinco por cento) calculado sobre o valor global desta Ata de Registro de Preços, até o limite de 5% (cinco por cento), independente 
da possibilidade de rescisão contratual, com as consequências previstas em lei, reconhecido os direitos do CONTRATANTE estabelecidos no 
art. 77 da Lei Nº 8.666/93 e alterações subsequentes;
13.1.2. Multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor desta Ata de Registro de Preços, em caso de rescisão motivada pela CON-
TRATADA ou por iniciativa da mesma (sem justo motivo).
13.2. Pela inexecução parcial ou total desta Ata de Registro de Preços, o órgão competente do CONTRATANTE poderá, garantindo-se o direi-
to do contraditório e da ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, aplicar as seguintes sanções, com base em processo administrativo:
13.2.1. Advertência verbal ou escrita, quando houver qualquer paralisação não autorizada ou quando houver descumprimento de qualquer 
cláusula desta da Ata de Registro de Preços e/ou nas faltas leves não acarretem prejuízos de monta a execução desta Ata de Registro de 
Preços, não eximindo o advertido das demais sanções ou multas;
13.2.2. Multa na ordem de 5% (cinco por cento) sobre o valor total desta Ata de Registro de Preços pela inexecução parcial e na ordem 
10% (dez por cento) sobre o valor desta Ata de Registro de Preços pela inexecução total;
13.2.3. Suspensão por até 2 (dois) anos, de participação em licitações do Município de Urussanga-SC, no caso de inexecução parcial ou total 
desta Ata de Registro de Preços, sendo aplicada segundo a gravidade e se a inexecução decorrer de violação culposa da CONTRATADA;
13.2.4. Declaração de inidoneidade para participar de licitação e contratar com as Administrações Públicas Federal, Estaduais e Municipais, 
quando a inexecução decorrer de violação dolosa da CONTRATADA, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a sua reabilitação na forma da legislação em vigor.
13.2.5. Rescisão unilateral da Ata de Registro de Preços.
13.3. Na aplicação destas penalidades serão admitidos os recursos previstos em lei.
13.4. A aplicação das penalidades estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços é de competência exclusiva do Senhor Prefeito Municipal.
13.5. Não serão aplicadas as multas decorrentes de "casos fortuitos" ou "força maior", devidamente comprovados.
13.6. Sem prejuízo da aplicação ao inadimplemento das sanções que lhe couberem, o órgão competente do CONTRATANTE, recorrerá às 
garantias constituídas, se houverem, a fim de ressarcir-se dos prejuízos que lhe tenha acarretado a CONTRATADA, podendo ainda reter 
créditos decorrentes desta Ata de Registro de Preços e promover a cobrança judicial, por perdas e danos.
13.7. Da aplicação das multas, a CONTRATADA terá o direito ao prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a partir da notificação, para reco-
lhimento dos valores junto à tesouraria da Secretaria da Fazenda do Município.
13.8. Nenhum pagamento será feito a CONTRATADA, que tenha sido multada, antes de paga ou relevada a multa.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
14.1. Da penalidade aplicada caberá recurso por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, a autoridade superior àquela 
que aplicou a sanção, ficando sobrestada a mesma até o julgamento do pleito, nos termos do artigo 109, da Lei Nº 8.666/93 e alterações 
subsequentes.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
15.1. A vigência da presente Ata de Registro de Preços terá vigência para 01 (um) ano a contar da data de expedição da mesma ou enquan-
to perdurarem as quantidades contratadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
16.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela administração, quando:
16.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes desta ata;
16.1.2. A detentora não retirar qualquer nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela administração, sem 
justificativa aceitável;
16.1.3. A detentora não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
16.1.4. Tiver presentes razões de interesse público, devidamente demonstrados e justificadas pela administração;
16.2. O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas, assegurado o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da 
autoridade competente do órgão gerenciador do município.
16.3. A comunicação do cancelamento do preço registrado, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o com-
provante ao processo de administração da presente Ata de registro 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.
16.4. Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Re-
gistro de Preços, ou, a juízo da administração, quando comprovada a ocorrência das hipóteses previstas no art. 78, incisos XII a XVI, da Lei 
Federal 8.666/93 e Alterações.
16.5. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados 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 SÉTIMA – PARTES INTEGRANTES
17.1. Fazem parte integrante da presente Ata de Registro de Preços, a Proposta da CONTRATADA e todos os elementos apresentados que 
tenham servido de base para julgamento do Edital de Pregão nº 31/2020/PMU, bem como as condições estabelecidas neste instrumento e 
seus anexos, se houver, independentemente de transcrição.
17.2. Ficam, também fazendo parte desta Ata de Registro de Preços, as Normas vigentes, Instruções, Ordens de Serviço e mediante Termo 
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de Aditamento, quaisquer modificações que venham a ser necessárias durante a sua vigência.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO
18.1. As dúvidas e/ou divergências contratuais, desde que não previstas expressamente na respectiva Ata de Registro de Preços e que não 
extrapolem os limites da Lei, poderão ser solucionados amigavelmente.
18.2. Elegem as partes contratadas o Foro da Comarca de Urussanga, para dirimir todas e quaisquer questões oriundas desta Ata de Regis-
tro de Preços, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Urussanga/SC, 17 de junho de 2020.

MUNICÍPIO DE URUSSANGA
LUIS GUSTAVO CANCELLIER
PREFEITO MUNICIPAL
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Vargeão

Prefeitura

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2020
Publicação Nº 2526626

Aviso de Licitação
EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2020

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE VARGEÃO

O Município de Vargeão, Estado de Santa Catarina, TORNA PÚBLICO que no dia 23 de julho de 2020, até às 08h45min, a Comissão Perma-
nente de Licitações de Bens e Avaliações, estará recebendo as propostas dos interessados nesta licitação, tendo como objeto a concorrência 
pública destinada à concessão do serviço público de remoção, guarda e depósito de veículos automotores envolvidos em infrações previstas 
na legislação de trânsito, e dos veículos apreendidos envolvidos em procedimentos policiais ou por determinação judicial, conforme as 
especificações da lei municipal nº 1.690/2020. Informações complementares serão prestadas através do e-mail compras@vargeao.sc.gov.
br, fone fax (0**49) 3434-0148, informando o número da licitação. O Edital encontra-se disponível para download no site da Prefeitura 
Municipal de Vargeão, no link http://e-gov.betha.com.br/transparencia/01028-002/con_licitacoes.faces.
Gabinete do Prefeito Municipal de Vargeão, Estado de Santa Catarina,
em 17 de junho de 2020.
Volmir Felipe
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº 048/2020
Publicação Nº 2526066

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE VARGEÃO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VARGEÃO - SC
CONTRATADA: TAISAT ELETRÔNICA EIRELI-ME
CNPJ: 97.419.097/0001-03
OBJETO: Aquisição de instrumentos musicais para banda de percussão do município de Vargeão.
Valor: R$ 7.907,00 (sete mil novecentos e sete reais)
AMPARO LEGAL: LEI 8.666/93 e suas alterações, Processo Licitatório nº 42/2020, Dispensa de Licitação nº 11/2020 e Contrato nº 048/2020.
Vargeão, SC, 16 de Junho de 2020.
Volmir Felipe
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº 049/2020
Publicação Nº 2526438

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE VARGEÃO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VARGEÃO - SC
CONTRATADA: NIVELTER TERRAPLANAGENS E OBRAS EIRELI-ME
CNPJ: 27.871.990/0001-90
OBJETO: Contratação de empresa para a execução do projeto de drenagem pluvial e pavimentação em pedras irregulares e sinalização 
vertical, no Bairro Zanuzzo, compreendendo as Ruas Canário, Quero-Quero e Beija-Flor, pertencentes ao sistema viário da Sede do Município 
de Vargeão, Estado de Santa Catarina, com fornecimento de materiais e mão de obra especializada, com execução indireta, no regime de 
empreitada por preço unitário.
Valor: R$ 223.626,77 (Duzentos e vinte e três mil, seiscentos e vinte e seis reais e setenta e sete centavos)
AMPARO LEGAL: LEI 8.666/93 e suas alterações, Processo Licitatório nº 39/2020, Tomada de Preços nº 02/2020 e Contrato nº 049/2020.
Vargeão, SC, 17 de Junho de 2020.
Volmir Felipe
Prefeito Municipal

http://e-gov.betha.com.br/transparencia/01028-002/con_licitacoes.faces
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Vargem Bonita

Prefeitura

DECRETO N° 047/2020
Publicação Nº 2526210

DECRETO N.º 047/2020, de 10 de junho de 2020
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA

MELANIA APARECIDA ROMAN MENEGHINI, Prefeita Municipal de Vargem Bonita – SC, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o 
artigo 6º da Lei Municipal n.º 1.176/2019 de 20 de novembro de 2019, e,

Considerando a Lei Complementar Federal nº 173/2020 de 27/05/2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coro-
navírus SARS-Cov-2(Covid-19), altera a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e dá outras providências,

Considerando o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º da Lei Complementar Federal nº 173/2020 de 27/05/2020, os referidos recursos serão 
utilizados para pagamento de profissionais, no percentual de 70% (setenta por cento) ao Fundo Municipal de Saúde, e de, 30% (trinta por 
cento) aos profissionais que atuam junto ao Fundo Municipal de Assistência Social,

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no Orçamento vigente do Município de Vargem Bonita, para suplementar as seguintes 
dotações orçamentárias:

ÓRGÃO 08 – ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
UNIDADE 08.01 – ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
PROJETO/ATIVIDADE 0.01 – Encargos Gerais do Município
Modalidade: 3390.00.00.01.0052.0000 – Aplicações Diretas ................................. R$ 650,60

ÓRGÃO 09 – SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL
UNIDADE 09.03 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROJETO/ATIVIDADE 2.042 – Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica
Modalidade: 3190.00.00.01.0052.0000 – Aplicações Diretas ................................ R$ 19.322,80

Parágrafo único - Os recursos orçamentários para fazer face ao presente crédito adicional suplementar correrão à conta do provável exces-
so de arrecadação na Fonte de Recursos 00.01.00.0052.0000 – Outras Transferência da União, Covid-19, destinados a ações de Saúde e 
Assistência Social (LC 173/2020 – Art. 5º, I-b), e de acordo com o § 3º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64 ...........................................
.............................................................. R$ 19.973,40

Art. 2º - Fica aberto crédito adicional suplementar no Orçamento vigente do Município de Vargem Bonita, para suplementar as seguintes 
dotações orçamentárias:

ÓRGÃO 06 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE 06.01 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PROJETO/ATIVIDADE 2.027 – Manutenção do Setor Rodoviário
Modalidade 319090.00.00.01.0053.0000 – Aplicações Diretas .......................... R$ 358.948,44

ÓRGÃO 07 – SECRETARIA DE AGRICULTURA
UNIDADE 07.01 – SECRETARIA DE AGRICULTURA
PROJETO/ATIVIDADE 2.029 – Manutenção das Atividades de Apoio a Agropecuária
Modalidade 319000.00.01.00.0053.0000 – Aplicações Diretas .......................... R$ 120.000,00

ÓRGÃO 08 – ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
UNIDADE 08.01 – ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
PROJETO/ATIVIDADE 0.01 – Encargos Gerais do Município
Modalidade: 3390.00.00.01.0053.0000 – Aplicações Diretas ............................. R$ 4.887,20

Parágrafo único - Os recursos orçamentários para fazer face ao presente crédito adicional suplementar correrão à conta do provável excesso 
de arrecadação na Fonte de Recursos 00.01.00.0053.0000 – Outras Transferência da União, Covid-19, recursos transferidos da União sem 
destinação específica (LC 173/2020 – Art. 5º, II-b), e de acordo com o § 3º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64 ....................................
....................................... R$ 483.835,64

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Vargem Bonita, em 10 de junho de 2020

MELANIA APARECIDA ROMAN MENEGHINI
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Prefeita Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto no Site Oficial dos Municípios – DOM em 16/06/2020, de acordo com a Lei Municipal nº 937/2013 
de 03 de abril de 2013.

SUELEN FAVRETTO
Secretária de Administração e Finanças

DECRETO N° 048/2020
Publicação Nº 2526211

 DECRETO Nº 048/2020, DE 15 DE JUNHO DE 2020.

“REGULAMENTA O REGIME DE SOBREAVISO AOS OCUPANTES DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, NA FORMA QUE ESPECIFICA”.

MELÂNIA APARECIDA ROMAN MENEGHINI, Prefeita de Vargem Bonita (SC), no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica 
do Município de Vargem Bonita,

DECRETA:
Art. 1º - De acordo com o art. 38 da Lei Complementar nº 99/2014, de 10 de junho de 2014, alterada pela Lei Complementar n° 130/2020, 
de 05 de maio de 2020, fica instituído o regime de sobreaviso aos ocupantes do cargo de Conselheiro Tutelar.

§ 1º Considera-se regime de sobreaviso a atribuição dada ao Conselheiro Tutelar para que permaneça em seu domicílio, ou local por ele 
escolhido e previamente comunicado, a fim de prestar atendimento tão pronto seja solicitado.

§ 2º Quando o Conselheiro Tutelar for chamado para o serviço, deverá apresentar-se no local de trabalho ou outro local determinado, no 
prazo máximo de 30 (trinta) minutos após a comunicação, não podendo omitir-se a qualquer chamado.

§ 3º A inobservância injustificada do disposto no § 2º configura descumprimento do dever funcional e sujeitará o Conselheiro Tutelar às 
penalidades disciplinares previstas em lei.

Art. 2º - As escalas do sobreaviso serão definidas pelo colegiado dos Conselheiros Tutelares juntamente com o Conselho Municipal de Defesa 
da Criança e do Adolescente - CMDCA, as quais serão desenvolvidas na forma de rodízio entre os Conselheiros Tutelares. A planilha de escala 
de sobreaviso deverá ser encaminhada mensalmente ao CMDCA

Art. 3º - Considera-se escala, para fins de remuneração do regime de sobreaviso, o período compreendido entre às 17h30 até 8h do dia 
seguinte de segunda a sexta, e finais de semana entre 17h30 de sexta feira até às 8h da segunda-feira seguinte, bem como feriados.

Parágrafo único. Na hipótese de feriados, o regime de sobreaviso começará às 17h30 do dia útil que antecede ao feriado e terminará às 
8h do dia útil subsequente ao mesmo.

Art. 4º - A compensação do sobreaviso dos Conselheiros Tutelares de Vargem Bonita será por meio de remuneração extraordinária das 
horas dos períodos de sobreaviso, no valor equivalente a R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais, com base em jornada de 40 (quarenta 
e quatro) horas semanais.

§ 1º A percepção da indenização de sobreaviso contempla tanto a disponibilidade do Conselheiro Tutelar como o eventual deslocamento 
para a execução do serviço público, nos moldes preconizados pelos arts. 1º e 3º deste Decreto.

§ 2º É vedada a percepção de "horas extras" e "adicional noturno" em relação às horas laboradas em regime de sobreaviso.

Art. 5º - Todas as atividades internas e externas desempenhadas pelos membros do Conselho Tutelar, inclusive durante o sobreaviso, devem 
ser registradas, para fins de controle interno e externo pelos órgãos competentes.

Art. 6º - A indenização de sobreaviso instituída por este Decreto não será incorporada, em nenhuma hipótese, à remuneração e não fará 
parte da base de cálculo de qualquer benefício ou vantagem pecuniária e, também, nos descontos legais, exceto para o imposto de renda.

Art. 7º - As despesas decorrentes deste Decreto correrão por conta de dotação orçamentária própria.

Art. 8º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Vargem Bonita, 15 de junho de 2020.

MELÂNIA APARECIDA ROMAN MENEGHINI
Prefeita Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto no Site Oficial dos Municípios – DOM em 16/06/2020, de acordo com a Lei Municipal nº 937/2013 
de 03 de abril de 2013.
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DECRETO N° 049/2020
Publicação Nº 2526212

DECRETO N.º 049/2020, de 15 de junho de 2020
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM BONITA

MELANIA ROMAN MENEGHINI, Prefeita Municipal de Vargem Bonita – SC, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 6º da 
Lei Municipal n.º 1.176/2019 de 20 de novembro de 2019: e,

Considerando a Lei Complementar Federal nº 173/2020 de 27/05/2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coro-
navírus SARS-Cov-2(Covid-19), altera a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e dá outras providências,

Considerando o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º da Lei Complementar Federal nº 173/2020 de 27/05/2020, os referidos recursos serão 
utilizados para pagamento de profissionais, no percentual de 70% (setenta por cento) ao Fundo Municipal de Saúde, e de, 30% (trinta por 
cento) aos profissionais que atuam junto ao Fundo Municipal de Assistência Social,

DECRETA:
Art. 1º - Fica o Setor de Contabilidade, autorizado a abrir crédito suplementar a seguinte dotação orçamentária do Fundo Municipal de 
Saúde:

ÓRGÃO 09 – SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL
UNIDADE 02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO ATIVIDADE 2.030 – Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde
Modalidade 31900.00.00.01.0052.0000 – Aplicações Diretas ............................. R$ 45.086,60

Parágrafo único - Os recursos orçamentários para fazer face ao presente crédito adicional suplementar correrão à conta do provável exces-
so de arrecadação na Fonte de Recursos 00.01.00.0052.0000 – Outras Transferência da União, Covid-19, destinados a ações de Saúde e 
Assistência Social (LC 173/2020 – Art. 5º, I-b), e de acordo com o § 3º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64 ...........................................
.............................................................. R$ 45.086,60

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

Vargem Bonita, em 15 de junho de 2020

MELANIA ROMAN MENEGHINI
Prefeita Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto no Site Oficial dos Municípios – DOM em 16/06/2020, de acordo com a Lei Municipal nº 937/2013 
de 03 de abril de 2013.

SUELEN FAVRETTO
Secretária de Administração e Finanças

DECRETO N° 050/2020
Publicação Nº 2526214

DECRETO Nº 050/2020, DE 17 DE JUNHO DE 2020.

REVOGA ESPECIFICAMENTE DISPOSITIVO DO DECRETO MUNICIPAL N° 037/2020, QUE DISPÕE SOBRE A COMPLEMENTAÇÃO DAS ESTRA-
TÉGIAS DE COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CONSIDERANDO o Decreto nº 507, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre medidas de prevenção e combate ao contágio pelo coronaví-
rus (COVID-19), nos órgãos e nas entidades da Administração Pública Estadual Direta e Indireta e estabelece outras providências, expedido 
pelo Governo do Estado de Santa Catarina;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 037 que promoveu a complementação das ações preventivas e enfrentamento ao coronavírus 
(COVID-19),

MELÂNIA APARECIDA ROMAN MENEGHINI, Prefeita Municipal de Vargem Bonita (SC), no uso da atribuição que lhe confere o artigo 103, 
inciso VIII da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:
Art. 1º - Fica revogado o art. 6º do Decreto Municipal n° 037/2020, que suspendeu a autorização de permanência em bares e lanchonetes 
no território Municipal.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Vargem Bonita, 17 de junho de 2020.

MELÂNIA APARECIDA ROMAN MENEGHINI
Prefeita Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto no Site Oficial dos Municípios – DOM em 18/06/2020, de acordo com a Lei Municipal nº 937/2013 
de 03 de abril de 2013.

LEI N° 1190/2020
Publicação Nº 2526447

LEI Nº 1.190/2020, DE 16 DE JUNHO DE 2020.

“INSTITUI A SEMANA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
Autoria do Poder Legislativo.

MELÂNIA APARECIDA ROMAN MENEGHINI, Prefeita de Vargem Bonita (SC), no uso de suas atribuições legais que lhe confere, faz saber a 
todos que o Legislativo Municipal aprovou e ela sanciona a presente LEI:

Art. 1º - Fica instituída, no âmbito do município de Vargem Bonita, a Semana da Família, buscando a valorização e a efetiva participação da 
família na sociedade civil.
Art. 2º - A Semana Municipal da Família será comemorada no segundo domingo de agosto até o sábado seguinte, semana em que a Admi-
nistração Pública Municipal, em conjunto com a sociedade civil organizada e as igrejas das diversas denominações religiosas, entre outras 
entidades, realizarão atividades diversas, incluindo palestras, com o objetivo de promover a reflexão sobre a importância da família, bem 
como realizar sessão solene para homenagear pessoas envolvidas em atividades de valorização da família.
Art. 3º - Durante toda a semana de comemoração, o Município deverá divulgar o evento, podendo promover palestra com os servidores do 
seu quadro próprio ou convidados, como voluntários, sob a sua coordenação.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Vargem Bonita, 16 de Junho de 2020.

Melania Aparecida Roman Meneghini
Prefeita Municipal

Registrado e publicado a presente Lei no Site Oficial dos Municípios – DOM em 18/06/2020, de acordo com a Lei Municipal nº 937/2013 de 
03 de abril de 2013.
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Videira

Prefeitura

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2020 - PMV
Publicação Nº 2526080

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE VIDEIRA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 26/2020 – PMV
REGISTRO DE PREÇOS
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, ME E EPP
O Secretário Municipal de Gabinete torna público que fará realizar o Pregão Eletrônico nº 26/2020 – PMV. 1. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÕES FUTURAS, COM PEDIDOS PARCELADOS, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ÓRGÃO GERENCIADOR MUNICÍPIO DE 
VIDEIRA (SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TURISMO E CULTURA, EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTO URBANO, AGRICULTURA E MEIO 
AMBIENTE, BOMBEIROS, SINE, JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, E POLICIA CIVIL E MILITAR) E PARA OS ÓRGÃOS PARTICIPANTES (FUN-
DAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL 
DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). 2. TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO. 3. Recebimento das propostas: do dia 18/06/2020 
a partir das 08:00h até o dia 01/07/2020 às 09:00h. Abertura das propostas e início da sessão de disputa de lances: dia 01/07/2020 às 
09:15h. 4. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no site: www.videira.sc.gov.br e 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 5. INFORMAÇÕES: Através do telefone (49) 3566-9026.
Videira/SC, 17 de junho de 2020.
EURO VIECELI
Secretário Municipal de Gabinete

TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2020 - PMV
Publicação Nº 2526360

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE VIDEIRA
TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2020 – PMV
O Secretário Municipal de Gabinete comunica aos interessados que se encontra aberta a Tomada de Preços nº 08/2020 – PMV para CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES NA E.M.E.B. GABRIEL BOGONI, LOCALIZADA NA 
RUA ANITA GARIBALDI, BAIRRO CARELLI, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO BÁSICO (CONVÊNIO COM O 
ESTADO DE SANTA CATARINA - CONVÊNIO Nº 2019TR001441). As propostas e documentos serão recebidos até as 14:00:00h do dia 06 de 
julho de 2020. O Edital em inteiro teor encontra-se à disposição dos interessados no site www.videira.sc.gov.br, link “Transparência”, sendo 
que os interessados poderão obter a cópia impressa junto ao Departamento de Compras e Licitações, mediante o pagamento de taxa no 
valor de R$ 30,00. Informações na Rodovia SC 135, km 124, Campo Experimental (Terminal Rodoviário Irio Zardo), no horário das 08h00min 
às 11h45min e das 13h30min às 17h45min ou pelo telefone (49) 3566-9026.
Videira/SC, 17 de junho de 2020.
EURO VIECELI
Secretário Municipal de Gabinete

http://www.videira.sc.gov.br
http://www.portaldecompraspublicas.com.br
http://www.videira.sc.gov.br
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ANEXO V CONTROLE DE GASTOS COM EDUCAÇÃO MAIO DE 2020
Publicação Nº 2526164

 

DECRETO Nº 8.766/07 ANEXO V

CONTROLE DO CUMPRIMENTO DOS GASTOS COM ENSINO – MÊS MAIO/2020

1. BASE DE CÁLCULO DA ORIGEM DOS RECURSOS
ARRECADAÇÃO

Receitas Oriundas de Impostos ATÉ O MÊS
1.1 - IPTU 6.178.814,51
1.2 - ITBI 1.428.543,21
1.3 - ISS 5.771.188,03
1.5 - IRRF 2.118.695,54
1.6 - Dívida Ativa de Impostos 781.780,07
1.7 - Multas e Juros de Impostos 137.655,56
1.8 SOMA 16.416.676,92

Receitas Base de Cálculo do FUNDEB Total
1.10 - Cota-Parte do FPM - 20% 11.803.098,93
1.11 - Cota-Parte do ICMS Deson  Export. (LC 87/96) -20% 0,00
1.12 - Cota-Parte do ICMS - 20% 20.467.267,15
1.13 - Cota-Parte do IPI Exp. - 20% 246.500,33
1.14 - Cota- Parte do ITR - 20% 3.957,24
1.15 - Cota- Parte do IPVA - 20% 4.095.810,41
1.16 - Cota- Parte do ITCMD - 20% 0,00
1.17 SOMA 36.616.634,06
1.18 TOTAL 53.033.310,98

2. ORIGEM DOS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO      Até o Mês
Especificação Acumulado

2.1 - 25% das Receitas Resultantes de Impostos (25% de 1.18) 13.258.327,75
         2.1.1 - Cota- parte  Transferências do FUNDEB (retorno) 12.134.479,43
2.2 - Rendimento s/ Aplicação FUNDEB 33.082,78
2.3 - Superávit Financeiro Exercício Anterior  do 2.2 305.233,57
2.4 - Cota-Parte do Salário Educação 1.153.905,09

12.493,01
2.6 - Superávit Financeiro Exercício Anterior do 2.4 450.312,12
2.7 - Convênios Vinculados ao Ensino 798.340,58
2.8 - Superávit Financeiro Exercício Anterior do 2.7 52.402,61

3. APLICAÇÂO                           
            Especificação Exigência Legal Liquidada Diferença
3.1 - 25% das Receitas Resultantes de Impostos (100% de 2.1) 13.258.327,75 15.315.844,77 2.057.517,03
        3.1.1 - Valor gasto com Ensino Fundamental 6.523.129,59
        3.1.2 - Valor gasto com Educação Infantil 8.792.715,18
3.2 - Contribuição do FUNDEB (Sub-vinculação contábil) 12.167.562,21 9.930.777,64 -2.236.784,57
3.3 - Remun.Prof Magistério Efetivo Exercício (mínimo 60% de 2.1.1+2.2+2.3) 7.300.537,33 8.051.547,74 751.010,41
3.4 - Ensino Fundamental e Educação Infantil (máximo 40% de 2.1.1 +2.2+2.3) 4.867.024,88 1.879.229,90 -2.987.794,98
3.5 - Cota Parte Salário Educação (100% de 2.4+2.5+2.6) 1.616.710,22 312.698,63 -1.304.011,59
3.6 - Convênios Vinculados ao Ensino (100% de 2.7+2.8) 850.743,19 46.274,16 -804.469,03

4.CONTROLE DO CUMPRIMENTO DOS GASTOS (EM %) MÍNIMO % LIQUIDADO % DIFERENÇA %
4.1 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (25% de 1.18) 25,00% 19,81% -5,19%
4.1 - Remun.Profissionais Magistério Efetivo Exercício (mínimo 60% de 2.1.1+2.2) 60,00% 63,66% 3,66%
4.2 - Ensino Fundamental  e Educação Infantil ( máximo 40% de 2.1.1) 40% (máximo) 15,44% -24,96%

5. GANHO/PERDA COM FUNDEB
Valor recebido até 

o mês
Valor retido até o 

mês Diferença
5.1 - Cota-parte - Transferências do FUNDEB 12.134.479,43 7.323.325,80 4.811.153,63
Fonte: Departamento de Contabilidade

__________________________ __________________________________ _________________________
                Cristina Klock
Contadora CRC-SC 020534/0-0 Secretário Municipal de Educação Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM ENSINO

2.5 - Rendimento Aplicação Salário Educação

                                Até o mês

Videira-SC, 17 de junho de 2020.

Luiz Felipe Torcatto Zanella Dorival Carlos Borga
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Câmara muniCiPal

PORTARIA N 025/2020
Publicação Nº 2527002

PORTARIA Nº 25/2020
NOMEIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Videira, no uso das suas atribuições, resolve:

Art. 1º. Designar a servidora FRANCIELLE POSERA RIBEIRO, LETÍCIA PAULA SARTOR e PAMELLA BELTRAME, para em conjunto, constituí-
rem a Comissão Permanente de Licitações da Câmara Municipal de Vereadores, para julgamento de processos licitatórios, sob a presidência 
da primeira citada, tendo como suplentes os servidores Célio de Jesus Campos e Tamires Matté, na ausência de qualquer dos membros.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no Diário Oficial dos Municípios - 
DOM.

Videira, 17 de junho de 2020.

CARLOS DEMENEK NÉDIO MARTINS
Presidente Vice - Presidente

EDINEI ANTONIO MENEGON ALBERTINA DE BARROS
1º Secretário 2ª Secretária

viSan - Serviço autônomo de ÁGua e eSGoto do muniCíPio de videira

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 18/2020 - VISAN
Publicação Nº 2526455

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA - VISAN
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 18/2020 - Visan
O Serviço Autônomo De Água E Esgoto Do Município De Videira – Visan comunica a homologação dos seguintes atos:
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 18/2020 - Visan
HOMOLOGAÇÃO:17/06/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA "BOMBAS VANBRO LTDA" PARA CONSERTO DE MOTO BOMBAS LEAO MOTOR VANBRO VMSP. 0809 
11,HP 10 EST TRI 380V - POÇO RIO DAS PEDRAS E VANDRO VBUP65.8048 16HP 12E TRI 380V - POÇO CAMPINA BELA, INCLUINDO 
SERVIÇO DE TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO PARA O SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA - VISAN.
VALOR: R$ 6.279,35 (seis mil duzentos e setenta e nove reais e trinta e cinco centavos).
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso II e atentando também ao Art. 26 ambos da Lei nº 8.666/93.
Videira - SC, 17 de junho de 2020.

Leonardo Antunes Menegotto
Diretor Geral
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Vitor Meireles

Prefeitura

DECRETO Nº 057/2020
Publicação Nº 2526182

DECRETO N.º 057/2020

Suplementa Dotações Orçamentárias por provável excesso de arrecadação e Estabelece Outras Providências.

BENTO FRANCISCO SILVY, Prefeito Municipal de Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e fundamentos legais 
estabelecidos pela Lei Municipal nº 1067, de 17/06/2020.
DECRETA:
Art. 1º - Ficam suplementadas as seguintes dotações orçamentárias, pelo provável excesso de arrecadação:
0801 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.007.2011 – Manutenção do Programa de Saúde na Família, NASF e TFD
31000000.00 – Outras Despesas Correntes
31900000.00 – Aplicações Diretas

0.1.7700 – Emendas de Bancada de Parlamentares ..............................  R$ 200.000,00

0801 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.007.2011 – Manutenção do Programa de Saúde na Família, NASF e TFD
33000000.00 – Outras Despesas Correntes
33900000.00 – Aplicações Diretas

0.1.7800 – Emendas Parlamentares Individuais – Finalidade definida.... R$ 300.000,00

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei 
nº 0659/09 e do Decreto nº 055/11, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Vitor Meireles (SC), 17 de Junho de 2020.

BENTO FRANCISCO SILVY
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO NA DATA
VITOR MEIRELES/SC, ___/___/______.
PUBLICADO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 055/11.

LEI Nº 1067
Publicação Nº 2526079

LEI N. 1067 DE 17 DE JUNHO DE 2020.
AUTORIZA SUPLEMENTAR DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS POR PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO E ESTABELECE OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

BENTO FRANCISCO SILVY, Prefeito Municipal de Vitor Meireles, no uso de suas atribuições legais;

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a Suplementar, no exercício de 2020, as seguintes dotações orçamentárias:
0801 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.007.2011 – Manutenção do Programa de Saúde na Família, NASF e TFD
31000000.00 – Outras Despesas Correntes
31900000.00 – Aplicações Diretas

0.1.7700 – Emendas de Bancada de Parlamentares ..............................  R$ 200.000,00

0801 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.007.2011 – Manutenção do Programa de Saúde na Família, NASF e TFD
33000000.00 – Outras Despesas Correntes
33900000.00 – Aplicações Diretas
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0.1.7800 – Emendas Parlamentares Individuais – Finalidade definida.... R$ 300.000,00

Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar como fonte para suplementação do Artigo 1º desta lei, os recursos das 
emendas parlamentares de Incremento PAB, n.º Propostas 36000.314938/2020-00, 36000.308454/2020-00, 36000.308455/2020-00 e 
36000.308456/2020-00
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 
0659/09 e do Decreto nº 055/11, revogando-se as disposições em contrário.

Vitor Meireles, 17 de junho de 2020.

BENTO FRANCISCO SILVY
Prefeito Municipal
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Xanxerê

Prefeitura

CONTRATO DE TRAB. POR PERIODO DETERMINADO Nº 815
Publicação Nº 2526478

CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO nº 815
Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as partes abaixo qualificadas firmam Contrato de Trabalho por prazo determinado, 
nos termos da Lei 5859/72, Lei 5452/43 e Lei Municipal n. 3402/11, e nas cláusulas e condições a seguir pactuadas:

1) EMPREGADOR: MUNICÍPIO DE XANXERÊ, pessoa jurídica de direito publico, inscrita no CNPJ nº 83.009.860/0001-13, com sede a Rua 
Jose de Miranda Ramos, 455 Centro – Xanxerê – SC.

2) EMPREGADO: MARIZETE DA SILVA ESGANZELLA, brasileira, casada, professora, residente a Rua Marechal Deodoro, 1483 B. Dos Esportes 
– XANXERE – SC, portador (a) da identidade nº 3.288.628 E CPF nº 893.251.929.34.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Da contratação:
O empregado é admitido no CARGO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR, conforme lei nº BLB 3402/11 e Processo Seletivo – Edital nº 011/2019, 
inscrições realizadas no período de 01/11/2019 a 01/12/2019, homologado pelo Decreto 431/2019.

O regime de contratação é CLT e suas contribuições previdenciárias para o RGPS (Regime Geral de Previdencia Social).
Fica ajustado que o empregado acatará ordens emanadas pela empregadora para prestação de serviço, estando vinculado quanto a esta 
obrigação a Secretária de Educação e Diretor (a) da respectiva da Unidade Escolar que estiver lotado (a).

CLÁUSULA SEGUNDA - Da Função – Remuneração e prazo da contratação:
O empregado admitido no quadro de funcionários da EMPREGADORA exercerá a função de PROFESSOR 1 - 40 HORAS semanais, com salário 
mensal de R$ 3.157,76 (três mil cento e cinq-enta e sete reais e setenta e seis centavos) por 0mês, sem vantagens adicionais.
A contratação é por prazo determinado, em substituição a professora ERENITA APARECIDA ISOTTON readaptada conforme documento da 
Junta Médica Municipal, iniciando em 06 de fevereiro de 2020, até 22 de dezembro de 2020, ou podendo ser rescindido a qualquer momento 
conforme interesse Público.

Considerando o Art. 2º da Lei Municipal nº BLB 3402/11 em sua redação como necessidade temporária de excepcional de interesse Público 
as contratações que visem a:
I – Substituição de servidor efetivo, afastado de suas funções, por qualquer motivo:
II – Atender situações de emergência ou de calamidade pública;
III -Garantir, na falta de professores efetivos, a continuidade das aulas nas unidades do Município ou municipalizadas, de Educação Infantil, 
de Ensino Fundamental e de outras atividades educacionais.”

CLÁUSULA TERCEIRA - Da jornada de trabalho:

A Jornada de Trabalho do Empregado será de 08 (oito) horas diárias, de segunda à sexta feira, perfazendo um total de 40 (quarenta) horas 
semanais, com registro no ponto eletrônico.
Na hipótese de serem necessários serviços extraordinários, serão pagos ao empregado às horas respectivas e os adicionais que a Lei com-
plementar, salvo ocorrência de compensação de jornada.
O empregado compromete-se a trabalhar em regime de compensação e/ou prorrogação de horas e escala de revezamento, sempre que as 
necessidades do empregador assim o exigir.

CLÁUSULA QUARTA – Dos descontos

O empregado autoriza o empregador promover os descontos previdenciários em seu salário. O empregado autoriza ainda, o empregador 
a promover os descontos em seu salário decorrentes de eventuais prejuízos a que der causa, resultantes de alguma conduta dolosa ou 
culposa.

E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o presente Contrato de Trabalho, em duas vias, de igual teor e forma, 
ficando a primeira em poder do empregador, e a segunda em poder do empregado.

Xanxerê – SC, 06 de fevereiro de 2020.

_____________________________ ______________________________
Prefeitura Municipal de Xanxere  Empregado: MARIZETE DA S. ESGANZELLA
JADER ADRIEL DANIELLI   CPF: 893.251.929.34

Testemunhas:
Edinéia Paludo    Regina Amalia Gallon Tonial
CPF: 058.946.589.93   CPF: 705.381.409-25



18/06/2020 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 3174

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 1154

CONTRATO DE TRAB. POR PERIODO DETERMINADO Nº 816
Publicação Nº 2526480

CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO nº 816

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as partes abaixo qualificadas firmam Contrato de Trabalho por prazo determinado, 
nos termos da Lei 5859/72, Lei 5452/43 e Lei Municipal n. 3402/11, e nas cláusulas e condições a seguir pactuadas:

1) EMPREGADOR: MUNICÍPIO DE XANXERÊ, pessoa jurídica de direito publico, inscrita no CNPJ nº 83.009.860/0001-13, com sede a Rua 
Jose de Miranda Ramos, 455 Centro – Xanxerê – SC.

2) EMPREGADO: ANA PAULA RODRIGUES, brasileira, solteira, professora, residente a Rua Almirante Tamandaré, 64 Centro - XANXERE – SC, 
portador (a) da identidade nº 6.028.774 E CPF nº 078.322.859.74.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Da contratação:
O empregado é admitido no CARGO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR, conforme lei nº BLB 3402/11 e Processo Seletivo – Edital nº 011/2019, 
inscrições realizadas no período de 01/11/2019 a 01/12/2019, homologado pelo Decreto 431/2019.

O regime de contratação é CLT e suas contribuições previdenciárias para o RGPS (Regime Geral de Previdencia Social).
Fica ajustado que o empregado acatará ordens emanadas pela empregadora para prestação de serviço, estando vinculado quanto a esta 
obrigação a Secretária de Educação e Diretor (a) da respectiva da Unidade Escolar que estiver lotado (a).

CLÁUSULA SEGUNDA - Da Função – Remuneração e prazo da contratação:
O empregado admitido no quadro de funcionários da EMPREGADORA exercerá a função de PROFESSOR 1 - 20 HORAS semanais, com salário 
mensal de R$ 1.573,51 (um mil quinhentos e setenta e três reais e cinq-enta e um centavos) por mês, sem vantagens adicionais.
A contratação é por prazo determinado, em substituição a professora NEUSA VASEAK JOSE LUIZ, atribuída para exercer função de Direcão 
da EMEB João da Cruz e Souza, conforme portaria RH 384/2019, iniciando em 20 de fevereiro de 2020, até 22 de dezembro de 2020, ou 
podendo ser rescindido a qualquer momento conforme interesse Público.

Considerando o Art. 2º da Lei Municipal nº BLB 3402/11 em sua redação como necessidade temporária de excepcional de interesse Público 
as contratações que visem a:
I – Substituição de servidor efetivo, afastado de suas funções, por qualquer motivo:
II – Atender situações de emergência ou de calamidade pública;
III -Garantir, na falta de professores efetivos, a continuidade das aulas nas unidades do Município ou municipalizadas, de Educação Infantil, 
de Ensino Fundamental e de outras atividades educacionais.”

CLÁUSULA TERCEIRA - Da jornada de trabalho:

A Jornada de Trabalho do Empregado será de 04 (quatro) horas diárias, de segunda à sexta feira, perfazendo um total de 20 (vinte) horas 
semanais, com registro no ponto eletrônico.
Na hipótese de serem necessários serviços extraordinários, serão pagos ao empregado às horas respectivas e os adicionais que a Lei com-
plementar, salvo ocorrência de compensação de jornada.
O empregado compromete-se a trabalhar em regime de compensação e/ou prorrogação de horas e escala de revezamento, sempre que as 
necessidades do empregador assim o exigir.

CLÁUSULA QUARTA – Dos descontos

O empregado autoriza o empregador promover os descontos previdenciários em seu salário. O empregado autoriza ainda, o empregador 
a promover os descontos em seu salário decorrentes de eventuais prejuízos a que der causa, resultantes de alguma conduta dolosa ou 
culposa.

E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o presente Contrato de Trabalho, em duas vias, de igual teor e forma, 
ficando a primeira em poder do empregador, e a segunda em poder do empregado.

Xanxerê – SC, 20 de fevereiro de 2020.

_____________________________ ______________________________
Prefeitura Municipal de Xanxere  Empregado: ANA PAULA RODRIGUES
JADER ADRIEL DANIELLI   CPF: 078.322.859.74

Testemunhas:

Edinéia Paludo    Regina Amalia Gallon Tonial
CPF: 058.946.589.93   CPF: 705.381.409-25
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CONTRATO DE TRAB. POR PERIODO DETERMINADO Nº 817
Publicação Nº 2526482

CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO nº 817

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as partes abaixo qualificadas firmam Contrato de Trabalho por prazo determinado, 
nos termos da Lei 5859/72, Lei 5452/43 e Lei Municipal n. 3402/11, e nas cláusulas e condições a seguir pactuadas:

1) EMPREGADOR: MUNICÍPIO DE XANXERÊ, pessoa jurídica de direito publico, inscrita no CNPJ nº 83.009.860/0001-13, com sede a Rua 
Jose de Miranda Ramos, 455 Centro – Xanxerê – SC.

2) EMPREGADO: ELIANE VAZ HOINOSKI, brasileira, casada, professora, residente a Rua Tocantins, 320 B. Tonial - XANXERE – SC, portador 
(a) da identidade nº 1.780.747 E CPF nº 534.598.909.59.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Da contratação:
O empregado é admitido no CARGO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR, conforme lei nº BLB 3402/11 e Processo Seletivo – Edital nº 011/2019, 
inscrições realizadas no período de 01/11/2019 a 01/12/2019, homologado pelo Decreto 431/2019.

O regime de contratação é CLT e suas contribuições previdenciárias para o RGPS (Regime Geral de Previdencia Social).
Fica ajustado que o empregado acatará ordens emanadas pela empregadora para prestação de serviço, estando vinculado quanto a esta 
obrigação a Secretária de Educação e Diretor (a) da respectiva da Unidade Escolar que estiver lotado (a).

CLÁUSULA SEGUNDA - Da Função – Remuneração e prazo da contratação:
O empregado admitido no quadro de funcionários da EMPREGADORA exercerá a função de PROFESSOR 1 - 20 HORAS semanais, com salário 
mensal de R$ 1.573,51 (um mil quinhentos e setenta e três reais e cinq-enta e um centavos) por mês, sem vantagens adicionais.
A contratação é por prazo determinado, em substituição a professora SANDRA MARA POSSAN, readaptada conforme documento da Junta 
Médica Municipal, iniciando em 21 de fevereiro de 2020, até 22 de dezembro de 2020, ou podendo ser rescindido a qualquer momento 
conforme interesse Público.

Considerando o Art. 2º da Lei Municipal nº BLB 3402/11 em sua redação como necessidade temporária de excepcional de interesse Público 
as contratações que visem a:
I – Substituição de servidor efetivo, afastado de suas funções, por qualquer motivo:
II – Atender situações de emergência ou de calamidade pública;
III -Garantir, na falta de professores efetivos, a continuidade das aulas nas unidades do Município ou municipalizadas, de Educação Infantil, 
de Ensino Fundamental e de outras atividades educacionais.”

CLÁUSULA TERCEIRA - Da jornada de trabalho:

A Jornada de Trabalho do Empregado será de 04 (quatro) horas diárias, de segunda à sexta feira, perfazendo um total de 20 (vinte) horas 
semanais, com registro no ponto eletrônico.
Na hipótese de serem necessários serviços extraordinários, serão pagos ao empregado às horas respectivas e os adicionais que a Lei com-
plementar, salvo ocorrência de compensação de jornada.
O empregado compromete-se a trabalhar em regime de compensação e/ou prorrogação de horas e escala de revezamento, sempre que as 
necessidades do empregador assim o exigir.

CLÁUSULA QUARTA – Dos descontos

O empregado autoriza o empregador promover os descontos previdenciários em seu salário. O empregado autoriza ainda, o empregador 
a promover os descontos em seu salário decorrentes de eventuais prejuízos a que der causa, resultantes de alguma conduta dolosa ou 
culposa.

E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o presente Contrato de Trabalho, em duas vias, de igual teor e forma, 
ficando a primeira em poder do empregador, e a segunda em poder do empregado.

Xanxerê – SC, 21 de fevereiro de 2020.

_____________________________ ______________________________
Prefeitura Municipal de Xanxere  Empregado: ELIANE VAZ HOINOSKI
JADER ADRIEL DANIELLI   CPF: 534.598.909.59

Testemunhas:

Edinéia Paludo    Regina Amalia Gallon Tonial
CPF: 058.946.589.93   CPF: 705.381.409-25
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CONTRATO DE TRAB. POR PERIODO DETERMINADO Nº 818
Publicação Nº 2526483

CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO nº 818

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as partes abaixo qualificadas firmam Contrato de Trabalho por prazo determinado, 
nos termos da Lei 5859/72, Lei 5452/43 e Lei Municipal n. 3402/11, e nas cláusulas e condições a seguir pactuadas:

1) EMPREGADOR: MUNICÍPIO DE XANXERÊ, pessoa jurídica de direito publico, inscrita no CNPJ nº 83.009.860/0001-13, com sede a Rua 
Jose de Miranda Ramos, 455 Centro – Xanxerê – SC.

2) EMPREGADO: CILIANE FLORINDA PEREIRA, brasileira, solteira, professora, residente a Rua Irineu Bornhausen, 1660 B. São Cristóvão - 
FAXINAL DOS GUEDES – SC, portador (a) da identidade nº 5.447.902 E CPF nº 072.947.149.75.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Da contratação:
O empregado é admitido no CARGO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR, conforme lei nº BLB 3402/11 e Processo Seletivo – Edital nº 011/2019, 
inscrições realizadas no período de 01/11/2019 a 01/12/2019, homologado pelo Decreto 431/2019.

O regime de contratação é CLT e suas contribuições previdenciárias para o RGPS (Regime Geral de Previdencia Social).
Fica ajustado que o empregado acatará ordens emanadas pela empregadora para prestação de serviço, estando vinculado quanto a esta 
obrigação a Secretária de Educação e Diretor (a) da respectiva da Unidade Escolar que estiver lotado (a).

CLÁUSULA SEGUNDA - Da Função – Remuneração e prazo da contratação:
O empregado admitido no quadro de funcionários da EMPREGADORA exercerá a função de PROFESSOR 1 - 20 HORAS semanais, com salário 
mensal de R$ 1.573,51 (um mil quinhentos e setenta e três reais e cinq-enta e um centavos) por mês, sem vantagens adicionais.
A contratação é por prazo determinado, em substituição a professora SANDRA MARA POSSAN, readaptada conforme documento da Junta 
Médica Municipal, iniciando em 21 de fevereiro de 2020, até 22 de dezembro de 2020, ou podendo ser rescindido a qualquer momento 
conforme interesse Público.

Considerando o Art. 2º da Lei Municipal nº BLB 3402/11 em sua redação como necessidade temporária de excepcional de interesse Público 
as contratações que visem a:
I – Substituição de servidor efetivo, afastado de suas funções, por qualquer motivo:
II – Atender situações de emergência ou de calamidade pública;
III -Garantir, na falta de professores efetivos, a continuidade das aulas nas unidades do Município ou municipalizadas, de Educação Infantil, 
de Ensino Fundamental e de outras atividades educacionais.”

CLÁUSULA TERCEIRA - Da jornada de trabalho:

A Jornada de Trabalho do Empregado será de 04 (quatro) horas diárias, de segunda à sexta feira, perfazendo um total de 20 (vinte) horas 
semanais, com registro no ponto eletrônico.
Na hipótese de serem necessários serviços extraordinários, serão pagos ao empregado às horas respectivas e os adicionais que a Lei com-
plementar, salvo ocorrência de compensação de jornada.
O empregado compromete-se a trabalhar em regime de compensação e/ou prorrogação de horas e escala de revezamento, sempre que as 
necessidades do empregador assim o exigir.

CLÁUSULA QUARTA – Dos descontos

O empregado autoriza o empregador promover os descontos previdenciários em seu salário. O empregado autoriza ainda, o empregador 
a promover os descontos em seu salário decorrentes de eventuais prejuízos a que der causa, resultantes de alguma conduta dolosa ou 
culposa.

E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o presente Contrato de Trabalho, em duas vias, de igual teor e forma, 
ficando a primeira em poder do empregador, e a segunda em poder do empregado.

Xanxerê – SC, 21 de fevereiro de 2020.

_____________________________ ______________________________
Prefeitura Municipal de Xanxere  Empregado: CILIANE FLORINDA PEREIRA
JADER ADRIEL DANIELLI   CPF: 072.947.149.75

Testemunhas:

Edinéia Paludo    Regina Amalia Gallon Tonial
CPF: 058.946.589.93   CPF: 705.381.409-25
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CONTRATO DE TRAB. POR PERIODO DETERMINADO Nº 819
Publicação Nº 2526484

CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO nº 819

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as partes abaixo qualificadas firmam Contrato de Trabalho por prazo determinado, 
nos termos da Lei 5859/72, Lei 5452/43 e Lei Municipal n. 3402/11, e nas cláusulas e condições a seguir pactuadas:

1) EMPREGADOR: MUNICÍPIO DE XANXERÊ, pessoa jurídica de direito publico, inscrita no CNPJ nº 83.009.860/0001-13, endereçada a Rua 
Jose de Miranda Ramos, 455 Centro – Xanxerê – SC.

2) EMPREGADO: KELLY CRISTINA DANIEL, portador (a) da identidade nº 3.698.781 E CPF nº 006.971.129.18, brasileira, solteira, professo-
ra, residente a Rua Acre, 1179 B. São Jorge - XANXERE – SC.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Da contratação:
O empregado é admitido no CARGO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR, conforme – lei nº BLB 3402/11 e Processo Seletivo – Edital nº 
0013/2018, inscrições realizadas no período de 19/10/2018 a 05/11/2018, homologado pelo Decreto nº AM 217/2018.

O regime de contratação é CLT e suas contribuições previdenciárias para o RGPS (Regime Geral de Previdencia Social).
Fica ajustado que o empregado acatará ordens emanadas pela empregadora para prestação de serviço, estando vinculado quanto a esta 
obrigação a Secretária de Educação e Diretor (a) da respectiva da Unidade Escolar que estiver lotado (a).

CLÁUSULA SEGUNDA - Da Função – Remuneração e prazo da contratação:
O empregado admitido no quadro de funcionários da EMPREGADORA exercerá a função de PROFESSOR 1 (SÉRIES INICIAIS) – 20 HORAS, 
com salário mensal de R$ 1.573,51 (Um mil quinhentos e setenta e três reais e cinq-enta e um centavos) por mês, sem vantagens adicionais.
A contratação é por prazo determinado, para atender parecer jurídico do dia 21/02/2020 e em substituição a professora MARLETE DE AL-
MEIDA BASI, com redução de carga horária para acompanhamento de filho com necessidades especiais, iniciando em 26 de fevereiro de 
2020, até o final da estabilidade provisória.
Considerando o Art. 2º da Lei Municipal nº BLB 3402/11 em sua redação como necessidade temporária de excepcional de interesse Público 
as contratações que visem a:
I – Substituição de servidor efetivo, afastado de suas funções, por qualquer motivo:
II – Atender situações de emergência ou de calamidade pública;
III -Garantir, na falta de professores efetivos, a continuidade das aulas nas unidades do Município ou municipalizadas, de Educação Infantil, 
de Ensino Fundamental e de outras atividades educacionais.”

CLÁUSULA TERCEIRA - Da jornada de trabalho:

A Jornada de Trabalho do Empregado será de 04 (quatro) horas diárias, de segunda à sexta feira, perfazendo um total de 20 (vinte) horas 
semanais, com registro no ponto eletrônico.
Na hipótese de serem necessários serviços extraordinários, serão pagos ao empregado às horas respectivas e os adicionais que a Lei com-
plementar, salvo ocorrência de compensação de jornada.
O empregado compromete-se a trabalhar em regime de compensação e/ou prorrogação de horas e escala de revezamento, sempre que as 
necessidades do empregador assim o exigir.

CLÁUSULA QUARTA – Dos descontos

O empregado autoriza o empregador promover os descontos previdenciários em seu salário. O empregado autoriza ainda, o empregador 
a promover os descontos em seu salário decorrentes de eventuais prejuízos a que der causa, resultantes de alguma conduta dolosa ou 
culposa.

E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o presente Contrato de Trabalho, em duas vias, de igual teor e forma, 
ficando a primeira em poder do empregador, e a segunda em poder do empregado.

Xanxerê – SC, 26 de fevereiro de 2020.

_____________________________ ______________________________
Prefeitura Municipal de Xanxere  Empregado: KELLY CRISTINA DANIEL
JADER ADRIEL DANIELLI   CPF: 006.971.129.18

Testemunhas:

Edinéia Paludo    Regina Amalia Gallon Tonial
CPF: 058.946.589.93   CPF: 705.381.409-25
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CONTRATO DE TRAB. POR PERIODO DETERMINADO Nº 820
Publicação Nº 2526486

CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO nº 820

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as partes abaixo qualificadas firmam Contrato de Trabalho por prazo determinado, 
nos termos da Lei 5859/72, Lei 5452/43 e Lei Municipal n. 3402/11, e nas cláusulas e condições a seguir pactuadas:

1) EMPREGADOR: MUNICÍPIO DE XANXERÊ, pessoa jurídica de direito publico, inscrita no CNPJ nº 83.009.860/0001-13, com sede a Rua 
Jose de Miranda Ramos, 455 Centro – Xanxerê – SC.

2) EMPREGADO: ANGELA MARIA DEMARCO FIORENTIN, brasileira, casada, professora, residente a Rua Aldérico Piccini, 58 B. Vila Sésamo 
- XANXERE – SC, portador (a) da identidade nº 4.757.438 E CPF nº 707.652.609.30.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Da contratação:
O empregado é admitido no CARGO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR, conforme lei nº BLB 3402/11 e Processo Seletivo – Edital nº 011/2019, 
inscrições realizadas no período de 01/11/2019 a 01/12/2019, homologado pelo Decreto 431/2019.

O regime de contratação é CLT e suas contribuições previdenciárias para o RGPS (Regime Geral de Previdencia Social).
Fica ajustado que o empregado acatará ordens emanadas pela empregadora para prestação de serviço, estando vinculado quanto a esta 
obrigação a Secretária de Educação e Diretor (a) da respectiva da Unidade Escolar que estiver lotado (a).

CLÁUSULA SEGUNDA - Da Função – Remuneração e prazo da contratação:
O empregado admitido no quadro de funcionários da EMPREGADORA exercerá a função de PROFESSOR 1 - 20 HORAS semanais, com salário 
mensal de R$ 1.573,51 (um mil quinhentos e setenta e três reais e cinq-enta e um centavos) por mês, sem vantagens adicionais.
A contratação é por prazo determinado, em substituição a professora EMILENE SALETE CANELLO STEIN, atribuída para exercer função de 
Assistente Pedagógica, conforme Portaria RH AM 065/2018, iniciando em 27 de fevereiro de 2020, até 22 de dezembro de 2020, ou podendo 
ser rescindido a qualquer momento conforme interesse Público.

Considerando o Art. 2º da Lei Municipal nº BLB 3402/11 em sua redação como necessidade temporária de excepcional de interesse Público 
as contratações que visem a:
I – Substituição de servidor efetivo, afastado de suas funções, por qualquer motivo:
II – Atender situações de emergência ou de calamidade pública;
III -Garantir, na falta de professores efetivos, a continuidade das aulas nas unidades do Município ou municipalizadas, de Educação Infantil, 
de Ensino Fundamental e de outras atividades educacionais.”

CLÁUSULA TERCEIRA - Da jornada de trabalho:

A Jornada de Trabalho do Empregado será de 04 (quatro) horas diárias, de segunda à sexta feira, perfazendo um total de 20 (vinte) horas 
semanais, com registro no ponto eletrônico.
Na hipótese de serem necessários serviços extraordinários, serão pagos ao empregado às horas respectivas e os adicionais que a Lei com-
plementar, salvo ocorrência de compensação de jornada.
O empregado compromete-se a trabalhar em regime de compensação e/ou prorrogação de horas e escala de revezamento, sempre que as 
necessidades do empregador assim o exigir.

CLÁUSULA QUARTA – Dos descontos

O empregado autoriza o empregador promover os descontos previdenciários em seu salário. O empregado autoriza ainda, o empregador 
a promover os descontos em seu salário decorrentes de eventuais prejuízos a que der causa, resultantes de alguma conduta dolosa ou 
culposa.

E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o presente Contrato de Trabalho, em duas vias, de igual teor e forma, 
ficando a primeira em poder do empregador, e a segunda em poder do empregado.

Xanxerê – SC, 27 de fevereiro de 2020.

_____________________________ ______________________________
Prefeitura Municipal de Xanxere  Empregado: ANGELA M. D. FIORENTIN
JADER ADRIEL DANIELLI   CPF: 707.652.609.30

Testemunhas:

Edinéia Paludo    Regina Amalia Gallon Tonial
CPF: 058.946.589.93   CPF: 705.381.409-25
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CONTRATO DE TRAB. POR PERIODO DETERMINADO Nº 821
Publicação Nº 2526488

CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO nº 821

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as partes abaixo qualificadas firmam Contrato de Trabalho por prazo determinado, 
nos termos da Lei 5859/72, Lei 5452/43 e Lei Municipal n. 3402/11, e nas cláusulas e condições a seguir pactuadas:

1) EMPREGADOR: MUNICÍPIO DE XANXERÊ, pessoa jurídica de direito publico, inscrita no CNPJ nº 83.009.860/0001-13, com sede a Rua 
Jose de Miranda Ramos, 455 Centro – Xanxerê – SC.

2) EMPREGADO: EMANUELE DE SOUSA, brasileira, casada, professora, residente a Rua Ivo Debiasi, 602 casa 02 B. N. Sra. de Lourdes - 
XANXERE – SC, portador (a) da identidade nº 4.757.847 E CPF nº 045.758.459.90.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Da contratação:
O empregado é admitido no CARGO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR, conforme lei nº BLB 3402/11 e Processo Seletivo – Edital nº 011/2019, 
inscrições realizadas no período de 01/11/2019 a 01/12/2019, homologado pelo Decreto 431/2019.

O regime de contratação é CLT e suas contribuições previdenciárias para o RGPS (Regime Geral de Previdencia Social).
Fica ajustado que o empregado acatará ordens emanadas pela empregadora para prestação de serviço, estando vinculado quanto a esta 
obrigação a Secretária de Educação e Diretor (a) da respectiva da Unidade Escolar que estiver lotado (a).

CLÁUSULA SEGUNDA - Da Função – Remuneração e prazo da contratação:
O empregado admitido no quadro de funcionários da EMPREGADORA exercerá a função de PROFESSOR 1 - 20 HORAS semanais, com salário 
mensal de R$ 1.573,51 (um mil quinhentos e setenta e três reais e cinq-enta e um centavos) por mês, sem vantagens adicionais.
A contratação é por prazo determinado, em substituição a professora SILVIA MARA BORGA SAIBO, readaptada conforme documento da 
Junta Médica Municipal, iniciando em 27 de fevereiro de 2020, até 22 de dezembro de 2020, ou podendo ser rescindido a qualquer momento 
conforme interesse Público.

Considerando o Art. 2º da Lei Municipal nº BLB 3402/11 em sua redação como necessidade temporária de excepcional de interesse Público 
as contratações que visem a:
I – Substituição de servidor efetivo, afastado de suas funções, por qualquer motivo:
II – Atender situações de emergência ou de calamidade pública;
III -Garantir, na falta de professores efetivos, a continuidade das aulas nas unidades do Município ou municipalizadas, de Educação Infantil, 
de Ensino Fundamental e de outras atividades educacionais.”

CLÁUSULA TERCEIRA - Da jornada de trabalho:

A Jornada de Trabalho do Empregado será de 04 (quatro) horas diárias, de segunda à sexta feira, perfazendo um total de 20 (vinte) horas 
semanais, com registro no ponto eletrônico.
Na hipótese de serem necessários serviços extraordinários, serão pagos ao empregado às horas respectivas e os adicionais que a Lei com-
plementar, salvo ocorrência de compensação de jornada.
O empregado compromete-se a trabalhar em regime de compensação e/ou prorrogação de horas e escala de revezamento, sempre que as 
necessidades do empregador assim o exigir.

CLÁUSULA QUARTA – Dos descontos

O empregado autoriza o empregador promover os descontos previdenciários em seu salário. O empregado autoriza ainda, o empregador 
a promover os descontos em seu salário decorrentes de eventuais prejuízos a que der causa, resultantes de alguma conduta dolosa ou 
culposa.

E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o presente Contrato de Trabalho, em duas vias, de igual teor e forma, 
ficando a primeira em poder do empregador, e a segunda em poder do empregado.

Xanxerê – SC, 27 de fevereiro de 2020.

_____________________________ ______________________________
Prefeitura Municipal de Xanxere  Empregado: EMANUELE DE SOUSA
JADER ADRIEL DANIELLI   CPF: 045.758.459.90

Testemunhas:

Edinéia Paludo    Regina Amalia Gallon Tonial
CPF: 058.946.589.93   CPF: 705.381.409-25
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CONTRATO DE TRAB. POR PERIODO DETERMINADO Nº 822
Publicação Nº 2526490

CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO nº 822
Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as partes abaixo qualificadas firmam Contrato de Trabalho por prazo determinado, 
nos termos da Lei 5859/72, Lei 5452/43 e Lei Municipal n. 3402/11, e nas cláusulas e condições a seguir pactuadas:

1) EMPREGADOR: MUNICÍPIO DE XANXERÊ, pessoa jurídica de direito publico, inscrita no CNPJ nº 83.009.860/0001-13, com sede a Rua 
Jose de Miranda Ramos, 455 Centro – Xanxerê – SC.

2) EMPREGADO: ALINE MARIA DOMINSKI, brasileira, solteira, professora, residente a Rua Alvaro Azevedo, 355 B. Vista Alegre – XANXERE 
– SC, portador (a) da identidade nº 5.249.439 E CPF nº 074.642.359.40.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Da contratação:
O empregado é admitido no CARGO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR, conforme lei nº BLB 3402/11 e Processo Seletivo – Edital nº 011/2019, 
inscrições realizadas no período de 01/11/2019 a 01/12/2019, homologado pelo Decreto 431/2019.

O regime de contratação é CLT e suas contribuições previdenciárias para o RGPS (Regime Geral de Previdencia Social).
Fica ajustado que o empregado acatará ordens emanadas pela empregadora para prestação de serviço, estando vinculado quanto a esta 
obrigação a Secretária de Educação e Diretor (a) da respectiva da Unidade Escolar que estiver lotado (a).

CLÁUSULA SEGUNDA - Da Função – Remuneração e prazo da contratação:
O empregado admitido no quadro de funcionários da EMPREGADORA exercerá a função de PROFESSOR 1 - 40 HORAS semanais, com salário 
mensal de R$ 3.157,76 (três mil cento e cinq-enta e sete reais e setenta e seis centavos) por mês, sem vantagens adicionais.
A contratação é por prazo determinado, em substituição a professora DILCEIA REIS DE PAULA, afastada conforme documento da Junta 
medica Municipal, iniciando em 27 de fevereiro de 2020, até 22 de dezembro de 2020, ou podendo ser rescindido a qualquer momento 
conforme interesse Público.

Considerando o Art. 2º da Lei Municipal nº BLB 3402/11 em sua redação como necessidade temporária de excepcional de interesse Público 
as contratações que visem a:
I – Substituição de servidor efetivo, afastado de suas funções, por qualquer motivo:
II – Atender situações de emergência ou de calamidade pública;
III -Garantir, na falta de professores efetivos, a continuidade das aulas nas unidades do Município ou municipalizadas, de Educação Infantil, 
de Ensino Fundamental e de outras atividades educacionais.”

CLÁUSULA TERCEIRA - Da jornada de trabalho:

A Jornada de Trabalho do Empregado será de 08 (oito) horas diárias, de segunda à sexta feira, perfazendo um total de 40 (quarenta) horas 
semanais, com registro no ponto eletrônico.
Na hipótese de serem necessários serviços extraordinários, serão pagos ao empregado às horas respectivas e os adicionais que a Lei com-
plementar, salvo ocorrência de compensação de jornada.
O empregado compromete-se a trabalhar em regime de compensação e/ou prorrogação de horas e escala de revezamento, sempre que as 
necessidades do empregador assim o exigir.

CLÁUSULA QUARTA – Dos descontos

O empregado autoriza o empregador promover os descontos previdenciários em seu salário. O empregado autoriza ainda, o empregador 
a promover os descontos em seu salário decorrentes de eventuais prejuízos a que der causa, resultantes de alguma conduta dolosa ou 
culposa.

E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o presente Contrato de Trabalho, em duas vias, de igual teor e forma, 
ficando a primeira em poder do empregador, e a segunda em poder do empregado.

Xanxerê – SC, 27 de fevereiro de 2020.

_____________________________ ______________________________
Prefeitura Municipal de Xanxere  Empregado: ALINE MARIA DOMINSKI
JADER ADRIEL DANIELLI   CPF: 074.642.359.40

Testemunhas:

Edinéia Paludo    Regina Amalia Gallon Tonial
CPF: 058.946.589.93   CPF: 705.381.409-25
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CONTRATO DE TRAB. POR PERIODO DETERMINADO Nº 823
Publicação Nº 2526492

CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO nº 823

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as partes abaixo qualificadas firmam Contrato de Trabalho por prazo determinado, 
nos termos da Lei 5859/72, Lei 5452/43 e Lei Municipal n. 3402/11, e nas cláusulas e condições a seguir pactuadas:

1) EMPREGADOR: MUNICÍPIO DE XANXERÊ, pessoa jurídica de direito publico, inscrita no CNPJ nº 83.009.860/0001-13, com sede a Rua 
Jose de Miranda Ramos, 455 Centro – Xanxerê – SC.

2) EMPREGADO: JULIANA APARECIDA KRAMINSKI, brasileira, solteira, professora, residente a Rua 27 de fevereiro, 285 b. N. Sra. de Lour-
des - XANXERE – SC, portador (a) da identidade nº 4.615.480 E CPF nº 059.552.679.99.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Da contratação:
O empregado é admitido no CARGO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR, conforme lei nº BLB 3402/11 e Processo Seletivo – Edital nº 011/2019, 
inscrições realizadas no período de 01/11/2019 a 01/12/2019, homologado pelo Decreto 431/2019.

O regime de contratação é CLT e suas contribuições previdenciárias para o RGPS (Regime Geral de Previdencia Social).
Fica ajustado que o empregado acatará ordens emanadas pela empregadora para prestação de serviço, estando vinculado quanto a esta 
obrigação a Secretária de Educação e Diretor (a) da respectiva da Unidade Escolar que estiver lotado (a).

CLÁUSULA SEGUNDA - Da Função – Remuneração e prazo da contratação:
O empregado admitido no quadro de funcionários da EMPREGADORA exercerá a função de PROFESSOR 1 - 20 HORAS semanais, com salário 
mensal de R$ 1.573,51 (um mil quinhentos e setenta e três reais e cinq-enta e um centavos) por mês, sem vantagens adicionais.
A contratação é por prazo determinado, em substituição a professora CECÍLIA KRAHL, exonerada por aposentadoria conforme documento 
em anexo, iniciando em 03 de março de 2020, até 22 de dezembro de 2020, ou podendo ser rescindido a qualquer momento conforme 
interesse Público.

Considerando o Art. 2º da Lei Municipal nº BLB 3402/11 em sua redação como necessidade temporária de excepcional de interesse Público 
as contratações que visem a:
I – Substituição de servidor efetivo, afastado de suas funções, por qualquer motivo:
II – Atender situações de emergência ou de calamidade pública;
III -Garantir, na falta de professores efetivos, a continuidade das aulas nas unidades do Município ou municipalizadas, de Educação Infantil, 
de Ensino Fundamental e de outras atividades educacionais.”

CLÁUSULA TERCEIRA - Da jornada de trabalho:

A Jornada de Trabalho do Empregado será de 04 (quatro) horas diárias, de segunda à sexta feira, perfazendo um total de 20 (vinte) horas 
semanais, com registro no ponto eletrônico.
Na hipótese de serem necessários serviços extraordinários, serão pagos ao empregado às horas respectivas e os adicionais que a Lei com-
plementar, salvo ocorrência de compensação de jornada.
O empregado compromete-se a trabalhar em regime de compensação e/ou prorrogação de horas e escala de revezamento, sempre que as 
necessidades do empregador assim o exigir.

CLÁUSULA QUARTA – Dos descontos

O empregado autoriza o empregador promover os descontos previdenciários em seu salário. O empregado autoriza ainda, o empregador 
a promover os descontos em seu salário decorrentes de eventuais prejuízos a que der causa, resultantes de alguma conduta dolosa ou 
culposa.

E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o presente Contrato de Trabalho, em duas vias, de igual teor e forma, 
ficando a primeira em poder do empregador, e a segunda em poder do empregado.

Xanxerê – SC, 03 de março de 2020.

_____________________________ ______________________________
Prefeitura Municipal de Xanxere  Empregado: JULIANA AP. KRAMINSKI
JADER ADRIEL DANIELLI   CPF: 059.552.679.99

Testemunhas:

Edinéia Paludo    Regina Amalia Gallon Tonial
CPF: 058.946.589.93   CPF: 705.381.409-25
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CONTRATO DE TRAB. POR PERIODO DETERMINADO Nº 824
Publicação Nº 2526493

CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO nº 824

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as partes abaixo qualificadas firmam Contrato de Trabalho por prazo determinado, 
nos termos da Lei 5859/72, Lei 5452/43 e Lei Municipal n. 3402/11, e nas cláusulas e condições a seguir pactuadas:

1) EMPREGADOR: MUNICÍPIO DE XANXERÊ, pessoa jurídica de direito publico, inscrita no CNPJ nº 83.009.860/0001-13, com sede a Rua 
Jose de Miranda Ramos, 455 Centro – Xanxerê – SC.

2) EMPREGADO: ISABEL VASEAK CHISTÉ, brasileira, casada, professora, residente a Rua Gonçalves Ledo, 220 Vista Alegre - XANXERE – SC, 
portador (a) da identidade nº 2.723.481 E CPF nº 933.642.889.68.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Da contratação:
O empregado é admitido no CARGO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR, conforme lei nº BLB 3402/11 e Processo Seletivo – Edital nº 011/2019, 
inscrições realizadas no período de 01/11/2019 a 01/12/2019, homologado pelo Decreto 431/2019.

O regime de contratação é CLT e suas contribuições previdenciárias para o RGPS (Regime Geral de Previdencia Social).
Fica ajustado que o empregado acatará ordens emanadas pela empregadora para prestação de serviço, estando vinculado quanto a esta 
obrigação a Secretária de Educação e Diretor (a) da respectiva da Unidade Escolar que estiver lotado (a).

CLÁUSULA SEGUNDA - Da Função – Remuneração e prazo da contratação:
O empregado admitido no quadro de funcionários da EMPREGADORA exercerá a função de PROFESSOR 1 - 20 HORAS semanais, com salário 
mensal de R$ 1.573,51 (um mil quinhentos e setenta e três reais e cinq-enta e um centavos) por mês, sem vantagens adicionais.
A contratação é por prazo determinado, em substituição a professora CECÍLIA KRAHL, exonerada por aposentadoria conforme documento 
em anexo, iniciando em 05 de março de 2020, até 22 de dezembro de 2020, ou podendo ser rescindido a qualquer momento conforme 
interesse Público.

Considerando o Art. 2º da Lei Municipal nº BLB 3402/11 em sua redação como necessidade temporária de excepcional de interesse Público 
as contratações que visem a:
I – Substituição de servidor efetivo, afastado de suas funções, por qualquer motivo:
II – Atender situações de emergência ou de calamidade pública;
III -Garantir, na falta de professores efetivos, a continuidade das aulas nas unidades do Município ou municipalizadas, de Educação Infantil, 
de Ensino Fundamental e de outras atividades educacionais.”

CLÁUSULA TERCEIRA - Da jornada de trabalho:

A Jornada de Trabalho do Empregado será de 04 (quatro) horas diárias, de segunda à sexta feira, perfazendo um total de 20 (vinte) horas 
semanais, com registro no ponto eletrônico.
Na hipótese de serem necessários serviços extraordinários, serão pagos ao empregado às horas respectivas e os adicionais que a Lei com-
plementar, salvo ocorrência de compensação de jornada.
O empregado compromete-se a trabalhar em regime de compensação e/ou prorrogação de horas e escala de revezamento, sempre que as 
necessidades do empregador assim o exigir.

CLÁUSULA QUARTA – Dos descontos

O empregado autoriza o empregador promover os descontos previdenciários em seu salário. O empregado autoriza ainda, o empregador 
a promover os descontos em seu salário decorrentes de eventuais prejuízos a que der causa, resultantes de alguma conduta dolosa ou 
culposa.

E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o presente Contrato de Trabalho, em duas vias, de igual teor e forma, 
ficando a primeira em poder do empregador, e a segunda em poder do empregado.

Xanxerê – SC, 05 de março de 2020.

_____________________________ ______________________________
Prefeitura Municipal de Xanxere  Empregado: ISABEL VASEAK CHISTÉ
JADER ADRIEL DANIELLI   CPF: 933.642.889.68

Testemunhas:

Edinéia Paludo    Regina Amalia Gallon Tonial
CPF: 058.946.589.93   CPF: 705.381.409-25
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CONTRATO DE TRAB. POR PERIODO DETERMINADO Nº 825
Publicação Nº 2526495

CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO nº 825

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as partes abaixo qualificadas firmam Contrato de Trabalho por prazo determinado, 
nos termos da Lei 5859/72, Lei 5452/43 e Lei Municipal n. 3402/11, e nas cláusulas e condições a seguir pactuadas:

1) EMPREGADOR: MUNICÍPIO DE XANXERÊ, pessoa jurídica de direito publico, inscrita no CNPJ nº 83.009.860/0001-13, com sede a Rua 
Jose de Miranda Ramos, 455 Centro – Xanxerê – SC.

2) EMPREGADO: DAIANE FERNANDA KIELING DOS SANTOS SANTIN, brasileira, casada, professora, residente a Rua Carlos Antoniolli, 99 B. 
Dos Esportes - XANXERE – SC, portador (a) da identidade nº 4.036.019 E CPF nº 007.033.539.77.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Da contratação:
O empregado é admitido no CARGO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR, conforme lei nº BLB 3402/11 e Processo Seletivo – Edital nº 011/2019, 
inscrições realizadas no período de 01/11/2019 a 01/12/2019, homologado pelo Decreto 431/2019.

O regime de contratação é CLT e suas contribuições previdenciárias para o RGPS (Regime Geral de Previdencia Social).
Fica ajustado que o empregado acatará ordens emanadas pela empregadora para prestação de serviço, estando vinculado quanto a esta 
obrigação a Secretária de Educação e Diretor (a) da respectiva da Unidade Escolar que estiver lotado (a).

CLÁUSULA SEGUNDA - Da Função – Remuneração e prazo da contratação:
O empregado admitido no quadro de funcionários da EMPREGADORA exercerá a função de PROFESSOR 1 - 20 HORAS semanais, com salário 
mensal de R$ 1.573,51 (um mil quinhentos e setenta e três reais e cinq-enta e um centavos) por mês, sem vantagens adicionais.
A contratação é por prazo determinado, para atender solicitação da Secretaria Municipal de Educação conforme oficio SME/M 55/2020, ini-
ciando em 11 de março de 2020, até 22 de dezembro de 2020, ou podendo ser rescindido a qualquer momento conforme interesse Público.

Considerando o Art. 2º da Lei Municipal nº BLB 3402/11 em sua redação como necessidade temporária de excepcional de interesse Público 
as contratações que visem a:
I – Substituição de servidor efetivo, afastado de suas funções, por qualquer motivo:
II – Atender situações de emergência ou de calamidade pública;
III -Garantir, na falta de professores efetivos, a continuidade das aulas nas unidades do Município ou municipalizadas, de Educação Infantil, 
de Ensino Fundamental e de outras atividades educacionais.”

CLÁUSULA TERCEIRA - Da jornada de trabalho:

A Jornada de Trabalho do Empregado será de 04 (quatro) horas diárias, de segunda à sexta feira, perfazendo um total de 20 (vinte) horas 
semanais, com registro no ponto eletrônico.
Na hipótese de serem necessários serviços extraordinários, serão pagos ao empregado às horas respectivas e os adicionais que a Lei com-
plementar, salvo ocorrência de compensação de jornada.
O empregado compromete-se a trabalhar em regime de compensação e/ou prorrogação de horas e escala de revezamento, sempre que as 
necessidades do empregador assim o exigir.

CLÁUSULA QUARTA – Dos descontos

O empregado autoriza o empregador promover os descontos previdenciários em seu salário. O empregado autoriza ainda, o empregador 
a promover os descontos em seu salário decorrentes de eventuais prejuízos a que der causa, resultantes de alguma conduta dolosa ou 
culposa.

E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o presente Contrato de Trabalho, em duas vias, de igual teor e forma, 
ficando a primeira em poder do empregador, e a segunda em poder do empregado.

Xanxerê – SC, 11 de março de 2020.

_____________________________ ______________________________
Prefeitura Municipal de Xanxere  Empregado: DAIANE FERNANDA K. S. SANTIN
JADER ADRIEL DANIELLI   CPF: 007.033.539.77

Testemunhas:

Edinéia Paludo    Regina Amalia Gallon Tonial
CPF: 058.946.589.93   CPF: 705.381.409-25
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CONTRATO DE TRAB. POR PERIODO DETERMINADO Nº 826
Publicação Nº 2526498

CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO nº 826

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as partes abaixo qualificadas firmam Contrato de Trabalho por prazo determinado, 
nos termos da Lei 5859/72, Lei 5452/43 e Lei Municipal n. 3402/11, e nas cláusulas e condições a seguir pactuadas:

1) EMPREGADOR: MUNICÍPIO DE XANXERÊ, pessoa jurídica de direito publico, inscrita no CNPJ nº 83.009.860/0001-13, com sede a Rua 
Jose de Miranda Ramos, 455 Centro – Xanxerê – SC.

2) EMPREGADO: ELIZANGELA DE VICENTIN DOS SANTOS, brasileira, casada, professora, residente a Rua Teodósio Mauricio Vanderley, 238 
B. N. Sra. de Lourdes - XANXERE – SC, portador (a) da identidade nº 5.458.984 E CPF nº 095.397.649.12.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Da contratação:
O empregado é admitido no CARGO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR, conforme lei nº BLB 3402/11 e Processo Seletivo – Edital nº 011/2019, 
inscrições realizadas no período de 01/11/2019 a 01/12/2019, homologado pelo Decreto 431/2019.

O regime de contratação é CLT e suas contribuições previdenciárias para o RGPS (Regime Geral de Previdencia Social).
Fica ajustado que o empregado acatará ordens emanadas pela empregadora para prestação de serviço, estando vinculado quanto a esta 
obrigação a Secretária de Educação e Diretor (a) da respectiva da Unidade Escolar que estiver lotado (a).

CLÁUSULA SEGUNDA - Da Função – Remuneração e prazo da contratação:
O empregado admitido no quadro de funcionários da EMPREGADORA exercerá a função de PROFESSOR 1 - 20 HORAS semanais, com salário 
mensal de R$ 1.573,51 (um mil quinhentos e setenta e três reais e cinq-enta e um centavos) por mês, sem vantagens adicionais.
A contratação é por prazo determinado, em substituição a professora MARCIA LUISA DA SILVA CORREA, atribuída para execer função de 
assessor pedagógico, conforme portaria 706/2019, iniciando em 02 de março de 2020, até 22 de dezembro de 2020, ou podendo ser res-
cindido a qualquer momento conforme interesse Público.

Considerando o Art. 2º da Lei Municipal nº BLB 3402/11 em sua redação como necessidade temporária de excepcional de interesse Público 
as contratações que visem a:
I – Substituição de servidor efetivo, afastado de suas funções, por qualquer motivo:
II – Atender situações de emergência ou de calamidade pública;
III -Garantir, na falta de professores efetivos, a continuidade das aulas nas unidades do Município ou municipalizadas, de Educação Infantil, 
de Ensino Fundamental e de outras atividades educacionais.”

CLÁUSULA TERCEIRA - Da jornada de trabalho:

A Jornada de Trabalho do Empregado será de 04 (quatro) horas diárias, de segunda à sexta feira, perfazendo um total de 20 (vinte) horas 
semanais, com registro no ponto eletrônico.
Na hipótese de serem necessários serviços extraordinários, serão pagos ao empregado às horas respectivas e os adicionais que a Lei com-
plementar, salvo ocorrência de compensação de jornada.
O empregado compromete-se a trabalhar em regime de compensação e/ou prorrogação de horas e escala de revezamento, sempre que as 
necessidades do empregador assim o exigir.

CLÁUSULA QUARTA – Dos descontos

O empregado autoriza o empregador promover os descontos previdenciários em seu salário. O empregado autoriza ainda, o empregador 
a promover os descontos em seu salário decorrentes de eventuais prejuízos a que der causa, resultantes de alguma conduta dolosa ou 
culposa.

E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o presente Contrato de Trabalho, em duas vias, de igual teor e forma, 
ficando a primeira em poder do empregador, e a segunda em poder do empregado.

Xanxerê – SC, 02 de março de 2020.

_____________________________ ______________________________
Prefeitura Municipal de Xanxere  Empregado: ELISANGELA DE V. DOS S. MATEUS
JADER ADRIEL DANIELLI   CPF: 095.397.649.12

Testemunhas:

Edinéia Paludo    Regina Amalia Gallon Tonial
CPF: 058.946.589.93   CPF: 705.381.409-25
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CONTRATO DE TRAB. POR PERIODO DETERMINADO Nº 827
Publicação Nº 2526502

CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO nº 827

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as partes abaixo qualificadas firmam Contrato de Trabalho por prazo determinado, 
nos termos da Lei 5859/72, Lei 5452/43 e Lei Municipal n. 3402/11, e nas cláusulas e condições a seguir pactuadas:

1) EMPREGADOR: MUNICÍPIO DE XANXERÊ, pessoa jurídica de direito publico, inscrita no CNPJ nº 83.009.860/0001-13, com sede a Rua 
Jose de Miranda Ramos, 455 Centro – Xanxerê – SC.

2) EMPREGADO: IRIA PATRICIA PATRICIA LOSS, brasileira, solteira, professora, residente a Rua Albino Cavagnholi, 205 B. Vila Sésamo - 
XANXERE – SC, portador (a) da identidade nº 4.384.710 E CPF nº 008.229.669.30.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Da contratação:
O empregado é admitido no CARGO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR, conforme lei nº BLB 3402/11 e Processo Seletivo – Edital nº 011/2019, 
inscrições realizadas no período de 01/11/2019 a 01/12/2019, homologado pelo Decreto 431/2019.

O regime de contratação é CLT e suas contribuições previdenciárias para o RGPS (Regime Geral de Previdencia Social).
Fica ajustado que o empregado acatará ordens emanadas pela empregadora para prestação de serviço, estando vinculado quanto a esta 
obrigação a Secretária de Educação e Diretor (a) da respectiva da Unidade Escolar que estiver lotado (a).

CLÁUSULA SEGUNDA - Da Função – Remuneração e prazo da contratação:
O empregado admitido no quadro de funcionários da EMPREGADORA exercerá a função de PROFESSOR 1 - 20 HORAS semanais, com salário 
mensal de R$ 1.573,51 (um mil quinhentos e setenta e três reais e cinq-enta e um centavos) por mês, sem vantagens adicionais.
A contratação é por prazo determinado, para atender solicitação da Secretaria Municipal de Educação conforme oficio SME/M 55/2020, ini-
ciando em 12 de março de 2020, até 22 de dezembro de 2020, ou podendo ser rescindido a qualquer momento conforme interesse Público.

Considerando o Art. 2º da Lei Municipal nº BLB 3402/11 em sua redação como necessidade temporária de excepcional de interesse Público 
as contratações que visem a:
I – Substituição de servidor efetivo, afastado de suas funções, por qualquer motivo:
II – Atender situações de emergência ou de calamidade pública;
III -Garantir, na falta de professores efetivos, a continuidade das aulas nas unidades do Município ou municipalizadas, de Educação Infantil, 
de Ensino Fundamental e de outras atividades educacionais.”

CLÁUSULA TERCEIRA - Da jornada de trabalho:

A Jornada de Trabalho do Empregado será de 04 (quatro) horas diárias, de segunda à sexta feira, perfazendo um total de 20 (vinte) horas 
semanais, com registro no ponto eletrônico.
Na hipótese de serem necessários serviços extraordinários, serão pagos ao empregado às horas respectivas e os adicionais que a Lei com-
plementar, salvo ocorrência de compensação de jornada.
O empregado compromete-se a trabalhar em regime de compensação e/ou prorrogação de horas e escala de revezamento, sempre que as 
necessidades do empregador assim o exigir.

CLÁUSULA QUARTA – Dos descontos

O empregado autoriza o empregador promover os descontos previdenciários em seu salário. O empregado autoriza ainda, o empregador 
a promover os descontos em seu salário decorrentes de eventuais prejuízos a que der causa, resultantes de alguma conduta dolosa ou 
culposa.

E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o presente Contrato de Trabalho, em duas vias, de igual teor e forma, 
ficando a primeira em poder do empregador, e a segunda em poder do empregado.

Xanxerê – SC, 12 de março de 2020.

_____________________________ ______________________________
Prefeitura Municipal de Xanxere  Empregado: IRIA PATRICIA LOSS
JADER ADRIEL DANIELLI   CPF: 008.229.669.30

Testemunhas:

Edinéia Paludo    Regina Amalia Gallon Tonial
CPF: 058.946.589.93   CPF: 705.381.409-25
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CONTRATO DE TRAB. POR PERIODO DETERMINADO Nº 828
Publicação Nº 2526503

CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO nº 828

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as partes abaixo qualificadas firmam Contrato de Trabalho por prazo determinado, 
nos termos da Lei 5859/72, Lei 5452/43 e Lei Municipal n. 3402/11, e nas cláusulas e condições a seguir pactuadas:

1) EMPREGADOR: MUNICÍPIO DE XANXERÊ, pessoa jurídica de direito publico, inscrita no CNPJ nº 83.009.860/0001-13, com sede a Rua 
Jose de Miranda Ramos, 455 Centro – Xanxerê – SC.

2) EMPREGADO: GRASIELA APARECIDA GEUDA, brasileira, união Estável, professora, residente a Rua Leocádio Fragosso, 300 B. Vista Ale-
gre - XANXERE – SC, portador (a) da identidade nº 5.211.160.1 E CPF nº 088.794.979.79.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Da contratação:
O empregado é admitido no CARGO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR, conforme lei nº BLB 3402/11 e Processo Seletivo – Edital nº 011/2019, 
inscrições realizadas no período de 01/11/2019 a 01/12/2019, homologado pelo Decreto 431/2019.

O regime de contratação é CLT e suas contribuições previdenciárias para o RGPS (Regime Geral de Previdencia Social).
Fica ajustado que o empregado acatará ordens emanadas pela empregadora para prestação de serviço, estando vinculado quanto a esta 
obrigação a Secretária de Educação e Diretor (a) da respectiva da Unidade Escolar que estiver lotado (a).

CLÁUSULA SEGUNDA - Da Função – Remuneração e prazo da contratação:
O empregado admitido no quadro de funcionários da EMPREGADORA exercerá a função de PROFESSOR 1 - 20 HORAS semanais, com salário 
mensal de R$ 1.573,51 (um mil quinhentos e setenta e três reais e cinq-enta e um centavos) por mês, sem vantagens adicionais.
A contratação é por prazo determinado, para atender solicitação da Secretaria Municipal de Educação conforme oficio SME/M 55/2020, ini-
ciando em 16 de março de 2020, até 22 de dezembro de 2020, ou podendo ser rescindido a qualquer momento conforme interesse Público.

Considerando o Art. 2º da Lei Municipal nº BLB 3402/11 em sua redação como necessidade temporária de excepcional de interesse Público 
as contratações que visem a:
I – Substituição de servidor efetivo, afastado de suas funções, por qualquer motivo:
II – Atender situações de emergência ou de calamidade pública;
III -Garantir, na falta de professores efetivos, a continuidade das aulas nas unidades do Município ou municipalizadas, de Educação Infantil, 
de Ensino Fundamental e de outras atividades educacionais.”

CLÁUSULA TERCEIRA - Da jornada de trabalho:

A Jornada de Trabalho do Empregado será de 04 (quatro) horas diárias, de segunda à sexta feira, perfazendo um total de 20 (vinte) horas 
semanais, com registro no ponto eletrônico.
Na hipótese de serem necessários serviços extraordinários, serão pagos ao empregado às horas respectivas e os adicionais que a Lei com-
plementar, salvo ocorrência de compensação de jornada.
O empregado compromete-se a trabalhar em regime de compensação e/ou prorrogação de horas e escala de revezamento, sempre que as 
necessidades do empregador assim o exigir.

CLÁUSULA QUARTA – Dos descontos

O empregado autoriza o empregador promover os descontos previdenciários em seu salário. O empregado autoriza ainda, o empregador 
a promover os descontos em seu salário decorrentes de eventuais prejuízos a que der causa, resultantes de alguma conduta dolosa ou 
culposa.

E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o presente Contrato de Trabalho, em duas vias, de igual teor e forma, 
ficando a primeira em poder do empregador, e a segunda em poder do empregado.

Xanxerê – SC, 16 de março de 2020.

_____________________________ ______________________________
Prefeitura Municipal de Xanxere  Empregado: GRASIELA APARECIDA GEUDA 
JADER ADRIEL DANIELLI   CPF: 088.794.979.79

Testemunhas:

Edinéia Paludo    Regina Amalia Gallon Tonial
CPF: 058.946.589.93   CPF: 705.381.409-25
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CONTRATO DE TRAB. POR PERIODO DETERMINADO Nº 829
Publicação Nº 2526504

CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO nº 829

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as partes abaixo qualificadas firmam Contrato de Trabalho por prazo determinado, 
nos termos da Lei 5859/72, Lei 5452/43 e Lei Municipal n. 3402/11, e nas cláusulas e condições a seguir pactuadas:

1) EMPREGADOR: MUNICÍPIO DE XANXERÊ, pessoa jurídica de direito publico, inscrita no CNPJ nº 83.009.860/0001-13, com sede a Rua 
Jose de Miranda Ramos, 455 Centro – Xanxerê – SC.

2) EMPREGADO: MARIVETE FISTAROL VARTHA, brasileira, casada, professora, residente a Rua Almirante Tamandaré, 105 Centro - XANXE-
RE – SC, portador (a) da identidade nº 3.921.716 E CPF nº 731.912.560.91.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Da contratação:
O empregado é admitido no CARGO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR, conforme lei nº BLB 3402/11 e Processo Seletivo – Edital nº 011/2019, 
inscrições realizadas no período de 01/11/2019 a 01/12/2019, homologado pelo Decreto 431/2019.

O regime de contratação é CLT e suas contribuições previdenciárias para o RGPS (Regime Geral de Previdencia Social).
Fica ajustado que o empregado acatará ordens emanadas pela empregadora para prestação de serviço, estando vinculado quanto a esta 
obrigação a Secretária de Educação e Diretor (a) da respectiva da Unidade Escolar que estiver lotado (a).

CLÁUSULA SEGUNDA - Da Função – Remuneração e prazo da contratação:
O empregado admitido no quadro de funcionários da EMPREGADORA exercerá a função de PROFESSOR 1 - 20 HORAS semanais, com salário 
mensal de R$ 1.573,51 (um mil quinhentos e setenta e três reais e cinq-enta e um centavos) por mês, sem vantagens adicionais.
A contratação é por prazo determinado, em substituição a professora ELI APARECIDA DA SILVA PAZ, exercendo a função de Assistente 
Pedagógica, conforme portaria nº 195/2019, iniciando em 17 de março de 2020, até 22 de dezembro de 2020, ou podendo ser rescindido 
a qualquer momento conforme interesse Público.
Considerando o Art. 2º da Lei Municipal nº BLB 3402/11 em sua redação como necessidade temporária de excepcional de interesse Público 
as contratações que visem a:
I – Substituição de servidor efetivo, afastado de suas funções, por qualquer motivo:
II – Atender situações de emergência ou de calamidade pública;
III -Garantir, na falta de professores efetivos, a continuidade das aulas nas unidades do Município ou municipalizadas, de Educação Infantil, 
de Ensino Fundamental e de outras atividades educacionais.”

CLÁUSULA TERCEIRA - Da jornada de trabalho:

A Jornada de Trabalho do Empregado será de 04 (quatro) horas diárias, de segunda à sexta feira, perfazendo um total de 20 (vinte) horas 
semanais, com registro no ponto eletrônico.
Na hipótese de serem necessários serviços extraordinários, serão pagos ao empregado às horas respectivas e os adicionais que a Lei com-
plementar, salvo ocorrência de compensação de jornada.
O empregado compromete-se a trabalhar em regime de compensação e/ou prorrogação de horas e escala de revezamento, sempre que as 
necessidades do empregador assim o exigir.

CLÁUSULA QUARTA – Dos descontos

O empregado autoriza o empregador promover os descontos previdenciários em seu salário. O empregado autoriza ainda, o empregador 
a promover os descontos em seu salário decorrentes de eventuais prejuízos a que der causa, resultantes de alguma conduta dolosa ou 
culposa.

E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o presente Contrato de Trabalho, em duas vias, de igual teor e forma, 
ficando a primeira em poder do empregador, e a segunda em poder do empregado.

Xanxerê – SC, 17 de março de 2020.

_____________________________ ______________________________
Prefeitura Municipal de Xanxere  Empregado: MARIVETE FISTAROL VARTHA
JADER ADRIEL DANIELLI   CPF: 731.912.560.91

Testemunhas:

Edinéia Paludo    Regina Amalia Gallon Tonial
CPF: 058.946.589.93   CPF: 705.381.409-25
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CONTRATO DE TRAB. POR PERIODO DETERMINADO Nº 830
Publicação Nº 2526506

CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO nº 830
Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as partes abaixo qualificadas firmam Contrato de Trabalho por prazo determinado, 
nos termos da Lei 5859/72, Lei 5452/43 e Lei Municipal n. 3402/11, e nas cláusulas e condições a seguir pactuadas:

1) EMPREGADOR: MUNICÍPIO DE XANXERÊ, pessoa jurídica de direito publico, inscrita no CNPJ nº 83.009.860/0001-13, com sede a Rua 
Jose de Miranda Ramos, 455 Centro – Xanxerê – SC.

2) EMPREGADO: ROSANGELA DALVANA CORADI, brasileira, solteira, professora, residente a Rua Anildo hensel, 139 b. Castelo Branco – 
XANXERE – SC, portador (a) da identidade nº 4.615.829 E CPF nº 045.726.739.93.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Da contratação:
O empregado é admitido no CARGO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR, conforme lei nº BLB 3402/11 e Processo Seletivo – Edital nº 011/2019, 
inscrições realizadas no período de 01/11/2019 a 01/12/2019, homologado pelo Decreto 431/2019.

O regime de contratação é CLT e suas contribuições previdenciárias para o RGPS (Regime Geral de Previdencia Social).
Fica ajustado que o empregado acatará ordens emanadas pela empregadora para prestação de serviço, estando vinculado quanto a esta 
obrigação a Secretária de Educação e Diretor (a) da respectiva da Unidade Escolar que estiver lotado (a).

CLÁUSULA SEGUNDA - Da Função – Remuneração e prazo da contratação:
O empregado admitido no quadro de funcionários da EMPREGADORA exercerá a função de PROFESSOR 1 - 40 HORAS semanais, com salário 
mensal de R$ 3.157,76 (três mil cento e cinq-enta e sete reais e setenta e seis centavos) por mês, sem vantagens adicionais.
A contratação é por prazo determinado, em substituição a professora ANA ALICE TURATTI BEZ, readaptada conforme documento da JUNTA 
MÉDICA MUNICIPAL, iniciando em 16 de março de 2020, até 22 de dezembro de 2020, ou podendo ser rescindido a qualquer momento 
conforme interesse Público.

Considerando o Art. 2º da Lei Municipal nº BLB 3402/11 em sua redação como necessidade temporária de excepcional de interesse Público 
as contratações que visem a:
I – Substituição de servidor efetivo, afastado de suas funções, por qualquer motivo:
II – Atender situações de emergência ou de calamidade pública;
III -Garantir, na falta de professores efetivos, a continuidade das aulas nas unidades do Município ou municipalizadas, de Educação Infantil, 
de Ensino Fundamental e de outras atividades educacionais.”

CLÁUSULA TERCEIRA - Da jornada de trabalho:

A Jornada de Trabalho do Empregado será de 08 (oito) horas diárias, de segunda à sexta feira, perfazendo um total de 40 (quarenta) horas 
semanais, com registro no ponto eletrônico.
Na hipótese de serem necessários serviços extraordinários, serão pagos ao empregado às horas respectivas e os adicionais que a Lei com-
plementar, salvo ocorrência de compensação de jornada.
O empregado compromete-se a trabalhar em regime de compensação e/ou prorrogação de horas e escala de revezamento, sempre que as 
necessidades do empregador assim o exigir.

CLÁUSULA QUARTA – Dos descontos

O empregado autoriza o empregador promover os descontos previdenciários em seu salário. O empregado autoriza ainda, o empregador 
a promover os descontos em seu salário decorrentes de eventuais prejuízos a que der causa, resultantes de alguma conduta dolosa ou 
culposa.

E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o presente Contrato de Trabalho, em duas vias, de igual teor e forma, 
ficando a primeira em poder do empregador, e a segunda em poder do empregado.

Xanxerê – SC, 16 de março de 2020.

_____________________________ ______________________________
Prefeitura Municipal de Xanxere  Empregado: ROSANGELA D. CORADI
JADER ADRIEL DANIELLI   CPF: 045.726.739.93

Testemunhas:

Edinéia Paludo    Regina Amalia Gallon Tonial
CPF: 058.946.589.93   CPF: 705.381.409-25
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CONTRATO DE TRAB. POR PERIODO DETERMINADO Nº 831
Publicação Nº 2526507

CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO nº 831

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as partes abaixo qualificadas firmam Contrato de Trabalho por prazo determinado, 
nos termos da Lei 5859/72, Lei 5452/43 e Lei Municipal n. 3402/11, e nas cláusulas e condições a seguir pactuadas:

1) EMPREGADOR: MUNICÍPIO DE XANXERÊ, pessoa jurídica de direito publico, inscrita no CNPJ nº 83.009.860/0001-13, com sede a Rua 
Jose de Miranda Ramos, 455 Centro – Xanxerê – SC.

2) EMPREGADO: FERNANDA COLLI BUSSAQUERA, brasileira, solteira, professora, residente a Rua Maranhão, 1251 Bloco A B. Frederico 
Ferronato - XANXERE – SC, portador (a) da identidade nº 4.579.467 E CPF nº 053.212.039.62.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Da contratação:
O empregado é admitido no CARGO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR, conforme lei nº BLB 3402/11 e Processo Seletivo – Edital nº 011/2019, 
inscrições realizadas no período de 01/11/2019 a 01/12/2019, homologado pelo Decreto 431/2019.

O regime de contratação é CLT e suas contribuições previdenciárias para o RGPS (Regime Geral de Previdencia Social).
Fica ajustado que o empregado acatará ordens emanadas pela empregadora para prestação de serviço, estando vinculado quanto a esta 
obrigação a Secretária de Educação e Diretor (a) da respectiva da Unidade Escolar que estiver lotado (a).

CLÁUSULA SEGUNDA - Da Função – Remuneração e prazo da contratação:
O empregado admitido no quadro de funcionários da EMPREGADORA exercerá a função de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA - 20 HORAS 
semanais, com salário mensal de R$ 1.573,51 (um mil quinhentos e setenta e três reais e cinq-enta e um centavos) por mês, sem vantagens 
adicionais.
A contratação é por prazo determinado, em substituição a professora REJANE APARECIDA DOS SANTOS, atribuída para exercer função de 
Diretora do CEMEI CANTINHO FELIZ, conforme Portaria 677/2019, iniciando em 02 de março de 2020, até 22 de dezembro de 2020, ou 
podendo ser rescindido a qualquer momento conforme interesse Público.

Considerando o Art. 2º da Lei Municipal nº BLB 3402/11 em sua redação como necessidade temporária de excepcional de interesse Público 
as contratações que visem a:
I – Substituição de servidor efetivo, afastado de suas funções, por qualquer motivo:
II – Atender situações de emergência ou de calamidade pública;
III -Garantir, na falta de professores efetivos, a continuidade das aulas nas unidades do Município ou municipalizadas, de Educação Infantil, 
de Ensino Fundamental e de outras atividades educacionais.”

CLÁUSULA TERCEIRA - Da jornada de trabalho:

A Jornada de Trabalho do Empregado será de 04 (quatro) horas diárias, de segunda à sexta feira, perfazendo um total de 20 (vinte) horas 
semanais, com registro no ponto eletrônico.
Na hipótese de serem necessários serviços extraordinários, serão pagos ao empregado às horas respectivas e os adicionais que a Lei com-
plementar, salvo ocorrência de compensação de jornada.
O empregado compromete-se a trabalhar em regime de compensação e/ou prorrogação de horas e escala de revezamento, sempre que as 
necessidades do empregador assim o exigir.

CLÁUSULA QUARTA – Dos descontos

O empregado autoriza o empregador promover os descontos previdenciários em seu salário. O empregado autoriza ainda, o empregador 
a promover os descontos em seu salário decorrentes de eventuais prejuízos a que der causa, resultantes de alguma conduta dolosa ou 
culposa.

E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o presente Contrato de Trabalho, em duas vias, de igual teor e forma, 
ficando a primeira em poder do empregador, e a segunda em poder do empregado.

Xanxerê – SC, 02 de março de 2020.

_____________________________ ______________________________
Prefeitura Municipal de Xanxere  Empregado: FERNANDA COLLI BUSSAQUERA
JADER ADRIEL DANIELLI   CPF: 053.212.039.62

Testemunhas:

Edinéia Paludo    Regina Amalia Gallon Tonial
CPF: 058.946.589.93   CPF: 705.381.409-25



18/06/2020 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 3174

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 1170

CONTRATO DE TRAB. POR PERIODO DETERMINADO Nº 832
Publicação Nº 2526510

CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO nº 832

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as partes abaixo qualificadas firmam Contrato de Trabalho por prazo determinado, 
nos termos da Lei 5859/72, Lei 5452/43 e Lei Municipal n. 3402/11, e nas cláusulas e condições a seguir pactuadas:

1) EMPREGADOR: MUNICÍPIO DE XANXERÊ, pessoa jurídica de direito publico, inscrita no CNPJ nº 83.009.860/0001-13, com sede a Rua 
Jose de Miranda Ramos, 455 Centro – Xanxerê – SC.

2) EMPREGADO: CARLA CRISTIANE RIBEIRO, brasileira, União Estável, professora, residente a Rua Octaviano Carneiro Porto, 6 A B. São 
Jorge - XANXERE – SC, portador (a) da identidade nº 3.670.585 E CPF nº 023.120.369.16.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Da contratação:
O empregado é admitido no CARGO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR, conforme lei nº BLB 3402/11 e Processo Seletivo – Edital nº 011/2019, 
inscrições realizadas no período de 01/11/2019 a 01/12/2019, homologado pelo Decreto 431/2019.

O regime de contratação é CLT e suas contribuições previdenciárias para o RGPS (Regime Geral de Previdencia Social).
Fica ajustado que o empregado acatará ordens emanadas pela empregadora para prestação de serviço, estando vinculado quanto a esta 
obrigação a Secretária de Educação e Diretor (a) da respectiva da Unidade Escolar que estiver lotado (a).

CLÁUSULA SEGUNDA - Da Função – Remuneração e prazo da contratação:
O empregado admitido no quadro de funcionários da EMPREGADORA exercerá a função de PROFESSOR 1 - 20 HORAS semanais, com salário 
mensal de R$ 1.573,51 (um mil quinhentos e setenta e três reais e cinq-enta e um centavos) por mês, sem vantagens adicionais.
A contratação é por prazo determinado, para atender a solicitação da Secretaria Municipal de Educação, conforme Ofício SME/M60/2020, ini-
ciando em 16 de março de 2020, até 22 de dezembro de 2020, ou podendo ser rescindido a qualquer momento conforme interesse Público.
Considerando o Art. 2º da Lei Municipal nº BLB 3402/11 em sua redação como necessidade temporária de excepcional de interesse Público 
as contratações que visem a:
I – Substituição de servidor efetivo, afastado de suas funções, por qualquer motivo:
II – Atender situações de emergência ou de calamidade pública;
III -Garantir, na falta de professores efetivos, a continuidade das aulas nas unidades do Município ou municipalizadas, de Educação Infantil, 
de Ensino Fundamental e de outras atividades educacionais.”

CLÁUSULA TERCEIRA - Da jornada de trabalho:

A Jornada de Trabalho do Empregado será de 04 (quatro) horas diárias, de segunda à sexta feira, perfazendo um total de 20 (vinte) horas 
semanais, com registro no ponto eletrônico.
Na hipótese de serem necessários serviços extraordinários, serão pagos ao empregado às horas respectivas e os adicionais que a Lei com-
plementar, salvo ocorrência de compensação de jornada.
O empregado compromete-se a trabalhar em regime de compensação e/ou prorrogação de horas e escala de revezamento, sempre que as 
necessidades do empregador assim o exigir.

CLÁUSULA QUARTA – Dos descontos

O empregado autoriza o empregador promover os descontos previdenciários em seu salário. O empregado autoriza ainda, o empregador 
a promover os descontos em seu salário decorrentes de eventuais prejuízos a que der causa, resultantes de alguma conduta dolosa ou 
culposa.

E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o presente Contrato de Trabalho, em duas vias, de igual teor e forma, 
ficando a primeira em poder do empregador, e a segunda em poder do empregado.

Xanxerê – SC, 16 de março de 2020.

_____________________________ ______________________________
Prefeitura Municipal de Xanxere  Empregado: CARLA CRISTIANE RIBEIRO
JADER ADRIEL DANIELLI   CPF: 023.120.369.16

Testemunhas:

Edinéia Paludo    Regina Amalia Gallon Tonial
CPF: 058.946.589.93   CPF: 705.381.409-25
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CONTRATO DE TRAB. POR PERIODO DETERMINADO Nº 833
Publicação Nº 2526511

CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO nº 833

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as partes abaixo qualificadas firmam Contrato de Trabalho por prazo determinado, 
nos termos da Lei 5859/72, Lei 5452/43 e Lei Municipal n. 3402/11, e nas cláusulas e condições a seguir pactuadas:

1) EMPREGADOR: MUNICÍPIO DE XANXERÊ, pessoa jurídica de direito publico, inscrita no CNPJ nº 83.009.860/0001-13, com sede a Rua 
Jose de Miranda Ramos, 455 Centro – Xanxerê – SC.

2) EMPREGADO: ANDREZA PEREIRA CAVALHEIRO, brasileira, solteira, professora, residente a Rua Aldina Pedron Romani, 33 B. Castelo 
Branco - XANXERE – SC, portador (a) da identidade nº 5.211.315 E CPF nº 093.651.489.28.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Da contratação:
O empregado é admitido no CARGO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR, conforme lei nº BLB 3402/11 e Processo Seletivo – Edital nº 011/2019, 
inscrições realizadas no período de 01/11/2019 a 01/12/2019, homologado pelo Decreto 431/2019.

O regime de contratação é CLT e suas contribuições previdenciárias para o RGPS (Regime Geral de Previdencia Social).
Fica ajustado que o empregado acatará ordens emanadas pela empregadora para prestação de serviço, estando vinculado quanto a esta 
obrigação a Secretária de Educação e Diretor (a) da respectiva da Unidade Escolar que estiver lotado (a).

CLÁUSULA SEGUNDA - Da Função – Remuneração e prazo da contratação:
O empregado admitido no quadro de funcionários da EMPREGADORA exercerá a função de PROFESSOR 1 - 20 HORAS semanais, com salário 
mensal de R$ 1.573,51 (um mil quinhentos e setenta e três reais e cinq-enta e um centavos) por mês, sem vantagens adicionais.
A contratação é por prazo determinado, para atender a solicitação da Secretaria Municipal de Educação, conforme Ofício SME/M60/2020, ini-
ciando em 17 de março de 2020, até 22 de dezembro de 2020, ou podendo ser rescindido a qualquer momento conforme interesse Público.
Considerando o Art. 2º da Lei Municipal nº BLB 3402/11 em sua redação como necessidade temporária de excepcional de interesse Público 
as contratações que visem a:
I – Substituição de servidor efetivo, afastado de suas funções, por qualquer motivo:
II – Atender situações de emergência ou de calamidade pública;
III -Garantir, na falta de professores efetivos, a continuidade das aulas nas unidades do Município ou municipalizadas, de Educação Infantil, 
de Ensino Fundamental e de outras atividades educacionais.”

CLÁUSULA TERCEIRA - Da jornada de trabalho:

A Jornada de Trabalho do Empregado será de 04 (quatro) horas diárias, de segunda à sexta feira, perfazendo um total de 20 (vinte) horas 
semanais, com registro no ponto eletrônico.
Na hipótese de serem necessários serviços extraordinários, serão pagos ao empregado às horas respectivas e os adicionais que a Lei com-
plementar, salvo ocorrência de compensação de jornada.
O empregado compromete-se a trabalhar em regime de compensação e/ou prorrogação de horas e escala de revezamento, sempre que as 
necessidades do empregador assim o exigir.

CLÁUSULA QUARTA – Dos descontos

O empregado autoriza o empregador promover os descontos previdenciários em seu salário. O empregado autoriza ainda, o empregador 
a promover os descontos em seu salário decorrentes de eventuais prejuízos a que der causa, resultantes de alguma conduta dolosa ou 
culposa.

E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o presente Contrato de Trabalho, em duas vias, de igual teor e forma, 
ficando a primeira em poder do empregador, e a segunda em poder do empregado.

Xanxerê – SC, 17 de março de 2020.

_____________________________ ______________________________
Prefeitura Municipal de Xanxere  Empregado: ANDREZA PEREIRA CAVALHEIRO
JADER ADRIEL DANIELLI   CPF: 093.651.489.28

Testemunhas:

Edinéia Paludo    Regina Amalia Gallon Tonial
CPF: 058.946.589.93   CPF: 705.381.409-25
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CONTRATO DE TRAB. POR PERIODO DETERMINADO Nº 834
Publicação Nº 2526513

CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO nº 834

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as partes abaixo qualificadas firmam Contrato de Trabalho por prazo determinado, 
nos termos das Leis do Trabalho – decreto Lei 5452/43, Lei Municipal nº 3.376/2011 e lei 3.402/2011 e suas alterações, e nas cláusulas e 
condições a seguir pactuadas:

1) EMPREGADOR: MUNICÍPIO DE XANXERÊ, pessoa jurídica de direito publico, inscrita no CNPJ nº 83.009.860/0001-13, com sede adminis-
trativa a Rua Jose de Miranda Ramos, 455 Centro – Xanxerê – SC.

1) EMPREGADO: PAULO HENRIQUE PACHECO DARIO, brasileiro (a), solteiro (a), médico inscrito no CRM 28901 /SC portador (a) da identi-
dade nº 4.565.943, e CPF nº 055.371.019.20, residente a Rua Leo Lombardi, 800 B. Pio Correia - - CRICIÚMA – SC.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Da contratação:
O empregado é admitido no CARGO TEMPORÁRIO DE MÉDICO – 40 Horas semanais, conforme lei complementar nº BLB 3.376/2011 e 
Lei nº BLB 3.402/2011 e suas alterações, e Processo Seletivo 003/2020, inscrições realizadas no período de 27/01/2020 a 25/02/2020, 
homologado pelo Decreto 065/2020.
O regime de contratação é CLT e suas contribuições previdenciárias para o RGPS (Regime Geral da Previdencia Social), nos termos do De-
creto – lei 5452/43.
Fica ajustado que o empregado acatará ordens emanadas pela empregadora para prestação de serviço, estando vinculado quanto a esta 
obrigação a Secretária Municipal de Saúde.

CLÁUSULA SEGUNDA - Da Função – Remuneração e prazo da contratação:
O empregado admitido no quadro de funcionários da EMPREGADORA exercerá a função de MEDICO – 40 HORAS, com salário mensal de R$ 
18.148,79 (dezoito mil cento e quarenta e oito reais e setenta e nove centavos) por mês.
A contratação é por prazo determinado, iniciando em 06 de maio de 2020, pelo prazo de HUM ano ou até a realização de um novo concurso 
publico, podendo ser prorrogado por igual período havendo interesse público devidamente justificado.

CLÁUSULA TERCEIRA - Da jornada de trabalho:

A Jornada de Trabalho do Empregado será de 08 (oito) horas diárias, de segunda à sexta feira, perfazendo um total de 40 (quarenta) horas 
semanais.
Na hipótese de serem necessários serviços extraordinários, serão pagos ao empregado às horas respectivas e os adicionais que a Lei com-
plementar, salvo ocorrência de compensação de jornada.
O empregado compromete-se a trabalhar em regime de compensação e/ou prorrogação de horas e escala de revezamento, sempre que as 
necessidades do empregador assim o exigir.

CLÁUSULA QUARTA – Dos descontos

O empregado autoriza o empregador promover os descontos previdenciários em seu salário. O empregado autoriza ainda, o empregador 
a promover os descontos em seu salário decorrentes de eventuais prejuízos a que der causa, resultantes de alguma conduta dolosa ou 
culposa.

E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o presente Contrato de Trabalho, em duas vias, de igual teor e forma, 
ficando a primeira em poder do empregador, e a segunda em poder do empregado.

Xanxerê – SC, 06 de maio de 2020.

_____________________________ ____________________________
Prefeitura Municipal de Xanxerê  Empregado: Paulo Henrique Pacheco Dario 
JADER ADRIEL DANIELLI   CPF: 055.371.019.20

Testemunhas:

Marisangela Paula Basso Gava  Regina Amalia Gallon Tonial
CPF: 004.965.519.14   CPF: 705.381.409-25
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CONTRATO DE TRAB. POR PERIODO DETERMINADO Nº 835
Publicação Nº 2526534

CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO nº 835

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as partes abaixo qualificadas firmam Contrato de Trabalho por prazo determinado, 
nos termos das Leis do Trabalho – decreto Lei 5452/43, Lei Municipal nº 3.376/2011 e lei 3.402/2011 e suas alterações, e nas cláusulas e 
condições a seguir pactuadas:

1) EMPREGADOR: MUNICÍPIO DE XANXERÊ, pessoa jurídica de direito publico, inscrita no CNPJ nº 83.009.860/0001-13, com sede adminis-
trativa a Rua Jose de Miranda Ramos, 455 Centro – Xanxerê – SC.

1) EMPREGADO: GRAZIELA ZANCO, brasileiro (a), solteiro (a), médico inscrito no CRM 29005/SC portador (a) da identidade nº 5.129.304, 
e CPF nº 090.156.859.75, residente a Rua Av. La Salle, 1243 B. La Salle - XANXERE – SC.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Da contratação:
O empregado é admitido no CARGO TEMPORÁRIO DE MÉDICO – 40 Horas semanais, conforme lei complementar nº BLB 3.376/2011 e 
Lei nº BLB 3.402/2011 e suas alterações, e Processo Seletivo 003/2020, inscrições realizadas no período de 27/01/2020 a 25/02/2020, 
homologado pelo Decreto 065/2020.
O regime de contratação é CLT e suas contribuições previdenciárias para o RGPS (Regime Geral da Previdencia Social), nos termos do De-
creto – lei 5452/43.
Fica ajustado que o empregado acatará ordens emanadas pela empregadora para prestação de serviço, estando vinculado quanto a esta 
obrigação a Secretária Municipal de Saúde.

CLÁUSULA SEGUNDA - Da Função – Remuneração e prazo da contratação:
O empregado admitido no quadro de funcionários da EMPREGADORA exercerá a função de MEDICO – 40 HORAS, com salário mensal de R$ 
18.148,79 (dezoito mil cento e quarenta e oito reais e setenta e nove centavos) por mês.
A contratação é por prazo determinado, iniciando em 11 de maio de 2020, pelo prazo de HUM ano ou até a realização de um novo concurso 
publico, podendo ser prorrogado por igual período havendo interesse público devidamente justificado.

CLÁUSULA TERCEIRA - Da jornada de trabalho:

A Jornada de Trabalho do Empregado será de 08 (oito) horas diárias, de segunda à sexta feira, perfazendo um total de 40 (quarenta) horas 
semanais.
Na hipótese de serem necessários serviços extraordinários, serão pagos ao empregado às horas respectivas e os adicionais que a Lei com-
plementar, salvo ocorrência de compensação de jornada.
O empregado compromete-se a trabalhar em regime de compensação e/ou prorrogação de horas e escala de revezamento, sempre que as 
necessidades do empregador assim o exigir.

CLÁUSULA QUARTA – Dos descontos

O empregado autoriza o empregador promover os descontos previdenciários em seu salário. O empregado autoriza ainda, o empregador 
a promover os descontos em seu salário decorrentes de eventuais prejuízos a que der causa, resultantes de alguma conduta dolosa ou 
culposa.

E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o presente Contrato de Trabalho, em duas vias, de igual teor e forma, 
ficando a primeira em poder do empregador, e a segunda em poder do empregado.

Xanxerê – SC, 11 de maio de 2020.
Prefeitura Municipal de Xanxerê  Empregado: Graziela Zanco
JADER ADRIEL DANIELLI   CPF: 090.156.859.75

Testemunhas:

Marisangela Paula Basso Gava  Regina Amalia Gallon Tonial
CPF: 004.965.519.14   CPF: 705.381.409-25

CONTRATO DE TRAB. POR PERIODO DETERMINADO Nº 836
Publicação Nº 2526536

CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO nº 836

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as partes abaixo qualificadas firmam Contrato de Trabalho por prazo determinado, 
nos termos das Leis do Trabalho – decreto Lei 5452/43, Lei Municipal nº 3.376/2011 e lei 3.402/2011 e suas alterações, e nas cláusulas e 
condições a seguir pactuadas:

1) EMPREGADOR: MUNICÍPIO DE XANXERÊ, pessoa jurídica de direito publico, inscrita no CNPJ nº 83.009.860/0001-13, com sede adminis-
trativa a Rua Jose de Miranda Ramos, 455 Centro – Xanxerê – SC.
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1) EMPREGADO: NICOLE REINISCH, brasileiro (a), solteiro (a), médico inscrito no CRM 28902/SC,rtador (a) da identidade nº 4.479.046, e 
CPF nº 056.286.629.92, residente a Rua Av.Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 3399 BL B Ap. 703 Centro - PELOTAS – RS.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Da contratação:
O empregado é admitido no CARGO TEMPORÁRIO DE MÉDICO – 40 Horas semanais, conforme lei complementar nº BLB 3.376/2011 e 
Lei nº BLB 3.402/2011 e suas alterações, e Processo Seletivo 003/2020, inscrições realizadas no período de 27/01/2020 a 25/02/2020, 
homologado pelo Decreto 065/2020.
O regime de contratação é CLT e suas contribuições previdenciárias para o RGPS (Regime Geral da Previdência Social), nos termos do De-
creto – lei 5452/43.
Fica ajustado que o empregado acatará ordens emanadas pela empregadora para prestação de serviço, estando vinculado quanto a esta 
obrigação a Secretária Municipal de Saúde.

CLÁUSULA SEGUNDA - Da Função – Remuneração e prazo da contratação:
O empregado admitido no quadro de funcionários da EMPREGADORA exercerá a função de MEDICO – 40 HORAS, com salário mensal de R$ 
18.148,79 (dezoito mil cento e quarenta e oito reais e setenta e nove centavos) por mês.
A contratação é por prazo determinado, iniciando em 18 de maio de 2020, pelo prazo de HUM ano ou até a realização de um novo concurso 
publico, podendo ser prorrogado por igual período havendo interesse público devidamente justificado.

CLÁUSULA TERCEIRA - Da jornada de trabalho:

A Jornada de Trabalho do Empregado será de 08 (oito) horas diárias, de segunda à sexta feira, perfazendo um total de 40 (quarenta) horas 
semanais.
Na hipótese de serem necessários serviços extraordinários, serão pagos ao empregado às horas respectivas e os adicionais que a Lei com-
plementar, salvo ocorrência de compensação de jornada.
O empregado compromete-se a trabalhar em regime de compensação e/ou prorrogação de horas e escala de revezamento, sempre que as 
necessidades do empregador assim o exigir.

CLÁUSULA QUARTA – Dos descontos

O empregado autoriza o empregador promover os descontos previdenciários em seu salário. O empregado autoriza ainda, o empregador 
a promover os descontos em seu salário decorrentes de eventuais prejuízos a que der causa, resultantes de alguma conduta dolosa ou 
culposa.

E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o presente Contrato de Trabalho, em duas vias, de igual teor e forma, 
ficando a primeira em poder do empregador, e a segunda em poder do empregado.

Xanxerê – SC, 18 de maio de 2020.
Prefeitura Municipal de Xanxerê  Empregado: Nicole Reinisch
JADER ADRIEL DANIELLI   CPF: 056.286.629.92

Testemunhas:

Marisangela Paula Basso Gava  Regina Amalia Gallon Tonial
CPF: 004.965.519.14   CPF: 705.381.409-25

EXTRATO 1º TERMO ADITIVO DO PROCESSO N° 0176/2019
Publicação Nº 2526318

Extrato 1º Termo Aditivo a Ata PREGÃO ELETRÔNICO nº 0010/2019.
Concedente: O MUNICÍPIO DE XANXERÊ.
Concessionária: JANDIRA CAPPELLARO RODRIGUES EIRELLI ME.
Objeto: A presente licitação tem como objeto Aquisição de Materiais de Laboratório destinados ao atendimento dos pacientes que fazem 
uso da rede de atenção básica do município de Xanxerê-SC, conforme especificações do Edital e seus anexos. Fica aditado o percentual de 
25% na quantidade dos Itens nºs 39 e 40, do Pregão nº 0010/2019, de acordo com o Parecer do Comitê Gestor da Prefeitura nº 319/2020, 
conforme segue:

ITEM DESCRIÇÃO Quant.
Licitada

Quant.
Aditivada Valor Unit. R$ Valor Total R$

39 Caixa de Isopor com tampa 13L. 100 und 25 und R$ 14,95 R$ 373,75

40 Caixa de Isopor com tampa 8L. 50 und 12 und R$ 8,93 R$ 107,16

TOTAL R$ 480,91

Xanxerê-SC, 17 de junho de 2020. Avelino Menegolla – Prefeito Municipal.
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Xavantina

Prefeitura

ATA 031/2020 ALINE CARPI DA SILVEIRA 09434063906
Publicação Nº 2527325

TERMO DE COMPROMISSO/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2020 PMXV

PROCESSO LICITATÓRIO N° 022/2020 PMXV

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 018/2020 PMXV

O Município de Xavantina/SC, com sede na Rua Prefeito Octávio Urbano Simon, 163, Centro, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, 
Sr. ENOIR FAZOLO e a empresa ALINE CARPI DA SILVEIRA 09434063906, inscrita no CNPJ nº 32.965.322/0001-61, nesta Ata represen-
tada pela sua Proprietária, Sra. ALINE CARPI DA SILVEIRA, portadora do CPF n° 094.340.639-06, nos termos das Leis n° 10.520/02 e nº 
8.666/93, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para Registro de 
Preços nº 018/2020 PMXV, e homologada pela autoridade competente, RESOLVEM registrar os preços para aquisição dos bens, objeto do 
Pregão acima citado, que passam a fazer parte desta, nos seguintes termos:

Cláusula Primeira – Do objeto, Preços e Quantidades

A Ata tem por objeto o registro de preço para possível fornecimento de almoços para os servidores da Secretaria de Transportes, Obras e 
Urbanismo e Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio, quando da necessidade de manutenção de atividades no interior do Município, 
conforme especificações abaixo:

Item Quant. Unid. Especificação Preço Unit. Preço Total

2 1.500,00 SER

ALMOÇOS NA FORMA DE "MARMITAS" COM-
POSTOS, NO MÍNIMO, POR: CARNE, SALADAS, 
FEIJÃO, ARROZ, PÃO, 1 (UMA) VARIEDADE 
DE MASSA (MACARRÃO, LASANHA) E OUTRA 
VARIEDADE DE COMIDA, COM PESO MÉDIO 
DE 1 QUILOGRAMA E MEIO LITRO DE REFRI-
GERANTE DIVERSO. PARA SER RETIRADO EM 
EMPRESA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LINHA 
DAS PALMEIRAS.

20,00 30.000,00

Cláusula Segunda – Da validade da Ata

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses consecutivos contados da data de assinatura.

Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Xavantina não será obrigado a firmar as contratações que dela 
poderão advir, facultando-se lhe a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do 
registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.

Os preços, durante a vigência da Ata, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses devidamente comprovadas, de ocorrência de situa-
ção prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

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

A empresa acima descrita passará a ser denominada detentora da Ata de Registro de Preços após a assinatura desta.

Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial SRP nº 018/2020 PMXV e a proposta da Detentora da Ata.

Fica designado o fiscal desta Ata de Registro de Preços o servidor Eugênio Frana.

Fica eleito o Foro da Comarca de Seara/SC para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente ata.

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as Leis 10.520/2002, Lei 8.666/93, e se for o caso, conforme disposições da Lei nº 
8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), Código Civil e legislações pertinentes à matéria.

Xavantina/SC, em 16 de junho de 2020.
MUNICÍPIO DE XAVANTIVA
ENOIR FAZOLO – Prefeito
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EMPRESA DETENTORA DA ATA
ALINE CARPI DA SILVEIRA - Representante

EUGÊNIO FRANA - Fiscal da Ata

ATA 032/2020 EDEMAR PRADELLA
Publicação Nº 2527324

TERMO DE COMPROMISSO/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2020 PMXV
PROCESSO LICITATÓRIO N° 022/2020 PMXV
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 018/2020 PMXV

O Município de Xavantina/SC, com sede na Rua Prefeito Octávio Urbano Simon, 163, Centro, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, 
Sr. ENOIR FAZOLO e a empresa EDEMAR PRADELLA, inscrita no CNPJ nº 11.839.279/0001-18, nesta Ata representada pelo seu Proprietário, 
Sr. EDEMAR PRADELLA, portadora do CPF n° 050.602.339-79, nos termos das Leis n° 10.520/02 e nº 8.666/93, das demais normas legais 
aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para Registro de Preços nº 018/2020 PMXV, e homo-
logada pela autoridade competente, RESOLVEM registrar os preços para aquisição dos bens, objeto do Pregão acima citado, que passam a 
fazer parte desta, nos seguintes termos:

Cláusula Primeira – Do objeto, Preços e Quantidades

A Ata tem por objeto o registro de preço para possível fornecimento de almoços para os servidores da Secretaria de Transportes, Obras e 
Urbanismo e Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio, quando da necessidade de manutenção de atividades no interior do Município, 
conforme especificações abaixo:
Item Quant. Unid. Especificação Preço Unit. Preço Total

1 1.500,00 SER

ALMOÇOS NA FORMA DE "MARMITAS" COMPOSTOS, NO MÍNIMO, POR: CARNE, SALADAS, 
FEIJÃO, ARROZ, PÃO, 1 (UMA) VARIEDADE DE MASSA (MACARRÃO, LASANHA) E OUTRA VA-
RIEDADE DE COMIDA, COM PESO MÉDIO DE 1 QUILOGRAMA E MEIO LITRO DE REFRIGERAN-
TE DIVERSO. PARA SER RETIRADO EM EMPRESA LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICÍPIO.

19,50 29.250,00

Cláusula Segunda – Da validade da Ata

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses consecutivos contados da data de assinatura.

Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Xavantina não será obrigado a firmar as contratações que dela 
poderão advir, facultando-se lhe a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do 
registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.

Os preços, durante a vigência da Ata, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses devidamente comprovadas, de ocorrência de situa-
ção prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

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

A empresa acima descrita passará a ser denominada detentora da Ata de Registro de Preços após a assinatura desta.

Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial SRP nº 018/2020 PMXV e a proposta da Detentora da Ata.

Fica designado o fiscal desta Ata de Registro de Preços o servidor Eugênio Frana.

Fica eleito o Foro da Comarca de Seara/SC para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente ata.

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as Leis 10.520/2002, Lei 8.666/93, e se for o caso, conforme disposições da Lei nº 
8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), Código Civil e legislações pertinentes à matéria.

Xavantina/SC, em 16 de junho de 2020.
MUNICÍPIO DE XAVANTIVA
ENOIR FAZOLO – Prefeito

EMPRESA DETENTORA DA ATA
EDEMAR PRADELLA - Representante

EUGÊNIO FRANA - Fiscal da Ata
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Zortéa

Prefeitura

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0015/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0048/2020 - CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NO CONCERTO DE LONA PEAD PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO 
MUNICÍPIO DE ZORTÉA, SC.

Publicação Nº 2526583

Processo Licitatório Nº 0048/2020
Dispensa de Licitação Nº 0015/2020

RATIFICAÇÃO DE JUSTIFICATIVA

O Prefeito de Zortéa-SC, Sr. Alcides Mantovani, tendo em vista a justificativa apresentada pelo Secretário Municipal de Infraestrutura , bem 
como o parecer emitido pela Assessoria Jurídica do Município, sobre a contratação , fulcrada no inciso II, do art. 24 da Lei n. 8.666/93, com 
a empresa BioTer Proteção Ambiental Ltda, no valor total de R$ 5.034,00 (cinco mil e trinta e quatro reais) para Contratação de empresa 
especializada no concerto de lona PEAD para estação de Tratamento de Esgoto do município de Zortéa, SC.
Resolve, RATIFICAR a justificativa apresentada, e ordenar sua publicação na imprensa oficial, como condição para eficácia dos atos, em 
cumprimento ao disposto no art. 26 da citada Lei n. 8.666/93.

Zortéa-SC, 17 de Junho de 2020.

ALCIDES MANTOVANI
Prefeito em exercício
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CONTRATO Nº 010/2020 - MARCIA ADRIANA CANSIAN
Publicação Nº 2526577

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 10/2020

Contrato que entre si celebram o ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – AMMVI, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob nº 83.779.413/0001-43, com endereço na Rua Alberto Stein, 466, bairro Velha, em Blumenau (SC), neste ato represen-
tado pelo seu Diretor Executivo, JOSÉ RAFAEL CORREA, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, MARCIA ADRIANA CANSIAN, 
pessoa física inscrita no CPF: XXXXXXXX, residente e domiciliada na Rua Professor Francisco Colombi, 599, bairro Ribeiro Porto Franco, na 
cidade de Botuverá - SC, e-mail XXXXXXXXXXXXXX, doravante designada CONTRATADA.

Tem entre si, justo e acordado, o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, que será regido pelas seguintes cláusulas e condições:

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

0.1. Constitui objeto deste ajuste a prestação do serviço especializado de assessoria técnica para elaboração do Plano de Ação Regional de 
Enfrentamento à Pandemia do Novo Coronavírus no Médio Vale do Itajaí (AMMVI).
0.2. Objetivos Específicos:
1.2.1. Diagnóstico da atuação de cada município que compõe a AMMVI em relação às ações, à capacidade técnica e de infraestrutura e às 
lacunas operacionais atualmente existentes no combate à pandemia do COVID-19.
1.2.3. Estabelecimento de um plano de atuação individual de cada município em seu território no combate à pandemia do COVID-19.
1.2.4. Estabelecimento de um plano regional de ação estratégica, a partir do diagnóstico e prognóstico de cada um dos Municípios que 
compõe a AMMVI.
1.2.6. Contextualizar todas as análises e planos de ação estabelecidos em um documento único, objetivo e focado, com a proposta de um 
cronograma para início, envolvendo ações locais e na região da AMMVI.

CLAUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO, VIGÊNCIA E GESTÃO DO CONTRATO

1.1. O presente contrato tem seu início no dia 08 de junho de 2020 e término no dia 28 de junho de 2020, podendo sofrer prorrogação e/ou 
alteração. Os serviços serão prestados preferencialmente na sede da AMMVI, ou em outro local de interesse da CONTRATADA, observadas 
as normas sanitárias e recomendações de enfrentamento do COVID-19.

1.2. O acompanhamento dos trabalhos fica delegado aos empregados da CONTRATANTE, José Rafael Corrêa e Giovana Peron, bem como 
ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Vale do Itajaí (CISAMVI), representado por seu Diretor Executivo, Cleones Hostins, para 
acompanhar a execução deste contrato, inclusive procedendo ao controle das atividades no atendimento do objeto deste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

3.1. Supervisionar os serviços objeto deste Contrato, exigindo presteza e qualidade na execução e correção das falhas eventualmente de-
tectadas.
3.2. Efetuar os pagamentos dos serviços contratados conforme estabelecido neste contrato.
3.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES E DAS RESPONSABILIDADES

4.1. Manter seu cadastro de endereço (inclusive eletrônico) e telefones (fixo, celulares e whatsapp) devidamente atualizados perante a 
CONTRATANTE, informando imediatamente qualquer alteração.

4.2. Responsabilizar-se integralmente pelo objeto contratado, nas quantidades e padrões estabelecidos, vindo a responder pelos danos 
causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, nos termos da legislação vigente, não excluindo 
ou reduzindo essa responsabilidade ao acompanhamento pelo gestor do contrato.

4.3. Arcar com os prejuízos causados ao CONTRATANTE decorrente de qualquer infração, seja qual for, praticada por seus técnicos e/ou 
prepostos durante a execução dos serviços, ainda que no recinto do CONTRATANTE.

4.4. Atender prontamente todas as solicitações do CONTRATANTE previstas neste Contrato.

4.5. A CONTRATADA deverá cumprir as seguintes obrigações, sem prejuízo daquelas outras previstas no Contrato:
a) Prestar os serviços contratados de acordo com os termos avençados neste instrumento;
b) Zelar pelas boas práticas quando prestar os serviços em favor da CONTRATANTE, utilizando-se de cordialidade e atenção para com ter-
ceiros;
c) Comunicar à CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários.

4.6. A CONTRATANTE obriga-se a pagar os valores acordados neste Contrato, decorrentes da efetiva prestação dos serviços, além de 

mailto:marciaacansian@hotmail.com
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fornecer todos os documentos e as informações necessárias à CONTRATADA no prazo requerido, para perfeita efetivação do objeto deste.
4.7. Fica autorizado a CONTRATADA à direção de veículos de propriedade da CONTRATANTE, observada a obrigação da motorista pela 
estrita e integral obediência às normas de transito, considerando que:
a) Quando estiver conduzindo veículo automotor de propriedade da CONTRATANTE, deve a CONTRATADA sempre (incondicionalmente) 
obedecer a legislação de trânsito em todos os seus aspectos;

a.1 - Sem prejuízo do estabelecido neste item, salienta-se com especial atenção a necessidade de obediência aos limites de velocidade no 
trânsito e à absoluta proibição de utilização de aparelho celular ou similar enquanto estiver dirigindo;

a.2 - No trânsito, caso venha a CONTRATADA a receber ligações, mensagens, ou qualquer outro alerta em aparelho de telefonia celular ou 
similar, cedido ou não pela CONTRATANTE, somente poderá atender ou respondê-las após haver estacionado o veículo em local seguro em 
conformidade com a legislação de trânsito, independentemente do tempo que tal procedimento possa levar;

b) Eventuais multas de trânsito por infração à legislação, cometidas pela CONTRATADA na condução dos veículos disponibilizados na forma 
deste item, que venham a ser imputadas a CONTRATANTE pelas autoridades (veículo registrado em nome da pessoa jurídica), decorrentes 
de ação ou omissão culposa da CONTRATADA, serão tratadas da seguinte forma:

b.1 - Fica desde já a CONTRATANTE expressamente autorizada a proceder o seu desconto quando ocorrer o pagamento dos honorários, 
bem como a apresentar/identificar o condutor à autoridade de trânsito, na forma prevista pela legislação;

b.2 - Os referidos descontos tratados no subitem anterior, não eximem a CONTRATADA da possibilidade de sofrer penalidades proporcionais 
à infração cometida;

c) Na hipótese de prejuízos ou danos de natureza patrimonial (materiais, morais, etc.) que venha a sofrer a CONTRATANTE, decorrentes 
de omissão ou atuação culposa da CONTRATADA, fica a mesma expressamente autorizada a proceder o seu integral desconto, ou, caso 
haja impossibilidade de realizá-lo por este meio, de utilizar-se de outras formas de cobrança juridicamente permitidas, ainda que a relação 
jurídica já tenha sido extinta por qualquer das partes;

c.1 - Em caso de sinistro com acionamento de cobertura securitária por apólice mantida pela CONTRATANTE o custo integral da respectiva 
franquia será descontado do pagamento mensal devido a CONTRATADA;

d) Antes de utilizar o veículo da CONTRATANTE a CONTRATADA deverá comprovar se está apta para dirigir, devendo apresentar ao respon-
sável pelo controle de frota da CONTRATANTE uma cópia de sua habilitação para o devido cadastro no sistema utilizado;

d.1 - A CONTRATADA também deverá realizar as reservas com antecedência e fazer uso do sistema interno de reserva de veículos utilizado 
pela CONTRATANTE;

d.2 - A CONTRATADA deverá preencher corretamente o formulário de uso de veículo quando utilizar dos veículos da frota da CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1. Pela prestação dos serviços estabelecidos neste contrato, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor acordado em R$75,00 
(setenta e cinco reais) por hora de serviço, de forma que o valor total deste contrato será de R$ 9.000,00 (nove mil reais) para o escopo 
do serviço contratado, com pagamento após entrega do relatório descritivo das atividades desenvolvidas e dos documentos constantes da 
Cláusula 1.2 deste Contrato, e mediante apresentação de Nota Fiscal, devidamente liquidada, que deverá ser enviada eletronicamente para 
o e-mail financeiro@ammvi.org.br, e secretaria@ammvi.org.br devidamente conferida e aprovado pelo gestor deste contrato.
5.2. No valor estipulado acima está incluída a remuneração da CONTRATADA, bem como eventuais despesas com alimentação, transporte, 
hospedagem e encargos legais devidos pela CONTRATADA em razão da prestação dos serviços ora pactuados.
5.3. O pagamento do valor contratualmente estipulado será efetuado através de depósito bancário no Banco Unicred, agência XXXX, conta 
corrente nº XXXXXX, e dar-se-á mediante a apresentação da respectiva documentação fiscal e relatório de atividades. O recibo do mencio-
nado depósito valerá como comprovante de pagamento, operando-se a quitação automaticamente ao crédito da quantia.
5.4. Para fins de pagamento, a CONTRATADA apresentará o documento de cobrança à CONTRATANTE, indicando os serviços prestados no 
mês, discriminando cada serviço prestado naquele período e seus respectivos valores.
CLÁUSULA SEXTA – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL:
6.1 - Os direitos à propriedade intelectual pertinente aos serviços desenvolvidos a partir do presente Instrumento de Contrato observarão a 
legislação específica (Lei Federal n° 9610/1998).

6.2 - Os sistemas, estudos, projetos, relatórios e demais trabalhos e informações desenvolvidas pela CONTRATADA, ainda que inacabados, 
serão integralmente de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, que poderá registrá-los nos órgãos competentes e utilizá-los ou cedê-los 
sem qualquer restrição ou custo adicional, aplicável a Lei Federal n° 9609/1998 e Lei Federal n° 9610/1998, renunciando a CONTRATADA, 
de maneira irrevogável e irretratável, a todos e quaisquer direitos sobre os mesmos.

6.3 - A CONTRATADA se compromete, em conformidade com o parágrafo único do artigo 111 da Lei nº 8666/93, a repassar para a CON-
TRATANTE e/ou para outra entidade por esta indicada, todo o conhecimento e técnicas utilizados na execução dos serviços.

6.4 - A CONTRATADA se compromete, ainda, a promover transição contratual com transferência de tecnologia e técnicas empregadas, 
sem perda de informações, se necessário, capacitando técnicos da CONTRATANTE ou de outro profissional que continuará a execução dos 
serviços.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FUNDAMENTO LEGAL

mailto:secretaria@ammvi.org.br
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7.1. A presente contratação funda-se na Resolução n° 12/2012 e suas alterações.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

8.1. O presente Instrumento de Contrato será rescindido, a critério da CONTRATANTE, independente de Interpelação Judicial ou Notificação 
Judicial/Extrajudicial, em qualquer fase de execução, sem que a CONTRATADA tenha direito à indenização de qualquer espécie quando este:

a) Descumprir as obrigações contratuais, salvo se a CONTRATANTE optar pela aplicação de multa prevista neste instrumento;
b) Transferir a terceiros no todo ou em parte, a execução do objeto do presente Instrumento de Contrato, sem prévio consentimento por 
escrito da CONTRATANTE.
8.2. Qualquer das partes poderá, sem motivo justificado, rescindir o presente contrato, no todo ou em parte, desde que comunicada à parte 
contrária com antecedência mínima de 05 (cinco) dias. No caso de a rescisão dar-se pela CONTRATADA, deverá esta prestar os serviços já 
adimplidos pela CONTRATANTE.
8.3. O presente contrato poderá ser rescindido imediatamente por qualquer das partes, no caso de inadimplemento de quaisquer de suas 
obrigações, ressalvado o direito da parte adimplente às perdas e danos decorrentes de tal inadimplemento.
8.4. Constituirão justa causa para rescisão do presente contrato, além da inobservância de suas cláusulas e da lei, a ocorrência de qualquer 
dos itens mencionados a seguir:
a) Cometer a CONTRATADA qualquer ato que possa desabonar e/ou abalar a imagem da CONTRATANTE perante terceiros;
b) Pela insolvência notória, requerimento de recuperação judicial ou decretação de falência da CONTRATADA;
c) Descumprimento das obrigações pecuniárias pela CONTRATANTE.

8.5. Convindo as Partes, poderá o presente Instrumento de Contrato ser rescindido por mútuo acordo, desde que esta rescisão não traga 
prejuízo à CONTRATANTE.

8.6. Quaisquer que sejam a hipótese de rescisão do presente Instrumento de Contrato fica a CONTRATADA responsável pelo cumprimento 
das obrigações trabalhistas, tributárias e previdenciárias/sociais dela decorrentes.

8.7. 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.

CLÁUSULA NONA - PENALIDADES:

9.1. 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.
9.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do instrumento contratual, no caso de rescisão, por descumprimento de qualquer uma 
das cláusulas deste contrato, por parte da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO DEVER DE RESSARCIMENTO:

10.1. A CONTRATANTE não responde, subsidiária ou solidariamente, tanto na esfera civil, trabalhista, tributária, securitária, penal, entre 
outras, pelos atos e omissões, dolosas e culposas praticadas pela CONTRATADA, resguardado àquela o direito de regresso em caso de 
eventual condenação.

10.2. A CONTRATADA responderá diretamente e/ou solidariamente por eventuais prejuízos causados ao patrimônio e aos bens da CONTRA-
TANTE, inclusive daqueles colocados à disposição para o atendimento dos serviços de que trata este contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1. A CONTRATADA não poderá se manifestar em nome da CONTRATANTE sem que haja recebido autorização ou procuração com poderes 
específicos.
11.2. É vedado a quaisquer das partes transferirem os direitos e obrigações assumidas no presente contrato a terceiros, sem a expressa 
permissão da outra parte.
11.3. Este contrato não poderá ser modificado ou alterado, exceto por instrumento assinado por ambas as partes.
11.4. Todos os avisos e as notificações decorrentes do presente contrato deverão ser feitos por escrito, e somente terão validade se enviados 
através de carta protocolizada ou registrada, por e-mail ou outro meio de comunicação passível de registro.
11.5. Este contrato é um contrato típico de prestação de serviços, conforme nomeado pelo Código Civil e Código de Defesa do Consumidor, 
e no caso de qualquer omissão deste contrato, serão aplicáveis as regras previstas no referido Código.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO FORO

Para dirimir quaisquer dúvidas oriundas neste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Blumenau/SC, com renúncia expressa de 
qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por assim estarem justos e contratados, firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor para um mesmo efeito.
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Blumenau, SC, em 08 de junho de 2020.
CONTRATANTE
JOSÉ RAFAEL CORREA
DIRETOR EXECUTIVO DA AMMVI

CONTRATADA
MARCIA ADRIANA CANSIAN

CLEONES HOSTINS
TESTEMUNHA

GIOVANA PERON
TESTEMUNHA

amurel

EDITAL DE CONVOCAÇÃO AGE 19-06-20
Publicação Nº 2527228

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE LAGUNA – AMUREL, no uso de suas atribuições estatutárias, com amparo nos 
artigo 17 caput e parágrafo único e artigo 55, ambos do Estatuto da AMUREL, CONVOCA todos os Municípios associados para ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no 19 de junho de 2020, às 14 horas, por decisão de dois terços (2/3) dos Municípios associados 
presentes, não podendo ela deliberar, em primeira convocação, sem a maioria absoluta dos associados, ou com menos de um terço (1/3) 
nas convocações seguintes, DE FORMA VIRTUAL.
Na pauta do dia, em discussão as seguintes matérias:
• COVID-19, Liberação de atividades esportivas e de Eventos;

OBS.: Informamos que a reunião se realizará através de WEB-Conferencia com link a ser enviado (por e-mail e por whattsapp) para cada 
prefeito à partir das 13h, estando a AMUREL, como suporte até o início da reunião.

Tubarão, 17 de junho de 2020

Clésio Bardini de Biasi
Presidente da AMUREL
Prefeito de Treze de Maio
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Consórcios

aGir

DECISÃO/DESPACHO Nº 119/2020 - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 130/2020
Publicação Nº 2527201

DESPACHO/DECISÃO Nº 119/2020
INTERESSADO: Departamento de Trânsito e Transporte - DTT, Município de Jaraguá do Sul/SC.
OBJETO: Análise do Ofício nº 01-Pandemia/2020 da empresa Viação Canarinho Ltda. referente ao custo de retomada e de indenização dos 
84 dias de paralisação do serviço público do transporte coletivo de passageiros em Jaraguá do Sul.

Veio-me, para conhecimento, análise e tomada de posição, nesta data, o Parecer Conjunto Administrativo e Jurídico nº 097/2020, que versa 
sobre as questões da retomada dos serviços do transporte coletivo no município de Jaraguá do Sul/SC. Por intermédio da empresa Viação 
Canarinho Ltda. Vários foram os pontos que mereceram a apreciação por parte da equipe técnica, que de modo claro, apontou posições que 
podem ser levados em consideração pelo município.
Em apertada síntese, o pedido formulado pela empresa Viação Canarinho Ltda., tem como causa principal, o pedido é no sentido de receber 
do poder público, uma certa quantia, em recursos financeiros, para fazer frente às despesas, que julga unilateralmente, como necessários 
para fazer a retomada dos serviços contratados, como já dito, de forma emergencial.
Cabe, antes de ingressar no mérito do pedido, fundamental destacar que a Agência Reguladora não tem a função de consultor, e por isso, 
qualquer medida impositiva, deve necessariamente ser expedida através de suas medidas legais, de ordem regulatória, como as Resoluções 
Normativas, Notas Técnicas, Análises de Impacto Regulatório, dentre outras, que não é caso em tela.
Trata-se, evidentemente de uma situação que demanda uma discussão emergencial frente aos novos padrões administrativos, que de-
mandam a necessidade de uma segurança jurídica, uma vez que a calamidade gerou fatos imediatos e fatos que terão reflexos, com toda 
certeza, para o futuro.
Cabe por parte da administração pública, escolher um resultado que seja menos prejudicial e sempre levando em conta estudos, orientações 
de ordem técnica especializada, uma vez que a LINDB, em seus artigos 20, 21, 22, e ainda o artigo 26, apontam permissivos genéricos para 
os acordos entre o poder público e o privado.
O Parecer Conjunto, que é o objeto desta manifestação, muito bem atentou para a apresentação unilateral dos valores que servem de base 
para o pedido, o que é temerário para fins de legalização de qualquer ato, em se acatando pura e simplesmente esses números.
Há sim, a necessidade de se fazer uma auditoria destes valores, e que ao final, devem ser levados, em outra fase, para um reequilíbrio 
econômico-financeiro e a sua devida compensação.
Em entendendo a Administração, da adoção de entrega/repasse de valores para atender o pedido da empresa, a demonstração deste ato 
(acordo) deve ser ampla, não cabendo tão somente a necessária publicidade, mas também a legalidade e a necessária participação social, 
através dos meios usuais da administração.
Existem em sede da administração pública nesta fase emblemática, quando é obrigação do município, prover e disciplinar o transporte 
coletivo, ater-se de modo que se possas “salvar” o contrato, mesmo que precário, ou como aqui, em situação emergencial. Entende-se 
que tal medida, caso adotada, deve ser vista como uma medida mitigadora do contrato, que parte necessariamente de um ato consensual.
Esse consensualismo deve, por outro lado, obedecer a um mínimo de processo legal, onde as partes devem apresentar as suas reais mo-
tivações e além de tudo, antes de ser finalizado o ajuste, em especial o poder público deverá expor as suas decisões (fundamentos), para 
posterior homologação pela Agência Reguladora.
Ademais, cabe também pontuar, que a administração pública, após essas cautelas, em nosso entendimento, pode se valer, quando cabível, 
da faculdade do art. 19 da Lei 4.320/64 (subvenção econômica) e ainda, o fazer, primando pela continuidade contratual em razão da sua 
obrigação em manter os serviços públicos tidos como essenciais.
É prudente ainda, ao optar pelo pagamento/concessão dos valores, valer-se de todas as garantias, ou de ordem real, garantia fiduciária, 
bancária, etc., de modo que o ordenador da despesa aja com as precauções necessárias para que não ocorram prejuízos ao patrimônio 
público.
Também há de ser levado em consideração, todo o arcabouço legal e técnico, de ordem contábil para que a operação não seja, depois de 
passado esse momento emergencial, considerada ilegal e causadora de atos de improbidade.
Por fim, dada a existência de um contrato, mesmo que emergencial que hoje disciplina o transporte coletivo de passageiros no município de 
Jaraguá do Sul, toda e qualquer alteração/modificação, deverá, smj. ser consolida através de aditivos contratuais, no qual todos os ajustes 
devem estar contemplados, de forma clara e objetiva, inclusive com menção as garantias e compensações/ajustes futuros, para a homolo-
gação por parte da Agência Reguladora.
Resta, ainda deixar anotado, que ações emergenciais, por vezes exigem tomada de decisão imediata, para uma posterior resolução, inclusi-
ve com outros ajustes, sempre preservando o atendimento público e a essencialidade dos serviços e estas, quando adotadas, sempre devem 
basear em indicadores e ou pareceres elaborados de forma a dar àquele encarregada de uma decisão, a certeza de que naquele momento, 
o instrumento e ou ato, era o melhor dadas as circunstâncias.
Diante do que acima se expôs, ratifico pelos seus próprios fundamentos e razões, o Parecer Conjunto Administrativo e Jurídico nº 097/2020, 
e que é parte integrante desta manifestação.
Encaminhe-se este despacho/decisão para o ente requerente para a tomada de decisões, em assim o entendendo, e lembrando, que tam-
bém há outras medidas, já apontadas no despacho anterior, que também devem ser observadas, sempre ressaltando, que a gestão é ato 
privativo do poder público, que pode acatar ou não as ações e as recomendações emanadas pela regulação, sem contudo deixar de men-
cionar que a regulação deve sim, participar das ações conciliatórias, dentro daquelas competências que lhe cabem, para a efetiva e eficaz 
segurança jurídica.
Este o entendimento e as recomendações, que, como já mencionado, se atém aqueles documentos encaminhados.

Blumenau, 17 de junho de 2020.
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EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CL Nº 041/2019 - AGIR
Publicação Nº 2526439

EXTRATO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 041/2019

- EXTRATOS CONTRATOS / 2019

NÚMERO DO CONTRATO: 041/2019
DATA VIGÊNCIA: 28/06/2020 a 31/12/2020
NÚMERO DO PROCESSO: 044/2019 – MODALIDADE: DISPENSA POR VALOR
CONTRATANTE: AGIR (CNPJ n° 11.762.843/0001-41)
CONTRATADA: DYNAMIKA SOLUÇÕES WEB LTDA ME (CNPJ n° 19.576.309/0001-52)
OBJETO: Desenvolvimento de portal de informações (sítio) e de canal de ouvidoria da AGIR, bem como a manutenção mensal dos mesmos, 
a fim de contribuir para a transparência de informações e melhoria de comunicação entre órgão regulador, os usuários, as entidades públicas 
e seus prestadores.
VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Blumenau (SC), em 16 de junho de 2020.

HEINRICH LUIZ PASOLD
Diretor Geral da AGIR

Cimvi

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2020/001 - LICITAÇÃO Nº 005/2020 - DISTRATO - RESCISÃO CONTRATUAL 
AMIGÁVEL

Publicação Nº 2527001

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2020/001
Termo de Distrato

Aos dezessete dias do mês de junho de dois mil e vinte, o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - CIMVI, pessoa 
jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, com sede na Rua Tupiniquim, n° 1070, Zona Rural, Cidade de Timbó - 
SC, representado por seu Diretor Executivo, Sr. Fernando Tomaselli, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa J.J INSTALADORA 
ELETRICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 29.793.736/0001-46, com sede a Rua Gustavo Zoschke, nº 456, bairro Estrada das Areias, na 
cidade de Indaial/SC – CEP: 89.087-162, neste ato representada por Bruna Pacheco, inscrita no CPF sob o nº 076.766.419-18 doravante 
denominada FORNECEDORA, resolvem, de comum acordo, pactuar o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA
Em conformidade com o Pregão Presencial por Sistema de Registro de Preços nº 005/2020, as Leis nº 8.666/93 (art.79, II) e 10.520/02 
e demais normas aplicáveis, bem como de acordo com o requerimento formulado em 05 de junho de 2020, resolvem as partes DAR POR 
RESCINDIDA, amigavelmente a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2020/001, a partir desta data.

CLÁUSULA SEGUNDA
Em razão do presente DISTRATO, nenhum valor será devido à FORNECEDORA, salvo os decorrentes dos serviços efetivamente prestados 
até a presente data, renunciando esta a todo o direito material e/ou de ação que porventura tenha em desfavor do CONTRATANTE.

CLÁUSULA TERCEIRA
Em função do presente DISTRATO será promovida a reclassificação do Pregão Presencial por Sistema de Registro de Preços nº 005/2020, 
excluindo-se a FORNECEDORA do certame.

CLAUSULA QUARTA
E, por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam a presente ata, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surta seus 
jurídicos e legais efeitos.

Timbó, 17 de Junho de 2020.
CONTRATANTE
Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí – CIMVI
Diretor Executivo: Fernando Tomaselli
FORNECEDORA
J.J INSTALADORA ELÉTRICA LTDA
Representante legal: Bruna Pacheco

Ricardo Augusto de Oliveira Xavier Araujo
Advogado OAB/SC 17.721 - Visto
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2020/015
Publicação Nº 2527074

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2020/15, DE 17 DE JUNHO DE 2020.
LICITAÇÃO Nº 005/2020
PREGÃO PRESENCIAL PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE ELETRICISTA E ELETROTÉCNICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI

As partes, de um lado o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - CIMVI, pessoa jurídica de direito público, inscrita 
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, com sede na Rua Tupiniquim, n° 1070, Zona Rural, Cidade de Timbó - SC, representado por seu Diretor 
Executivo, Sr. Fernando Tomaselli, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a empresa AXXES AUTOMAÇÃO 
INDUSTRIAL LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 30.414.322/0001-48, com sede a Rua Jaqueline Fava, nº 40 – Centro, na cidade de Rodeio 
– SC – CEP: 89.136-000, neste ato representada por Marcio Beber Junior, inscrito no CPF sob o nº 075.410.529-65, com endereço profis-
sional junto à pessoa jurídica representada, doravante denominada simplesmente CONTRATADA e considerando:

- a existência de dotações orçamentárias consignadas para esta finalidade;
- a Lei nº 8.666/93 e 10.520/02;

RESOLVEM, de comum acordo, celebrar o presente CONTRATO ADMINISTRATIVO, o qual reger-se-á pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E FUNDAMENTO LEGAL

1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para aquisição decorrente da Licitação – Pregão Presencial pelo Sistema 
de Registro de Preços nº 005/2020, para atendimento das necessidades do CONTRATANTE, conforme segue:

LOTE 01 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ELETRICISTA E ELETROTÉCNICA

Subitem Quantidade Unidade Descrição
Preço (R$)
Unitário Total

1.1 1000 hora ELETROTÉCNICO R$32,90 32.900,00
1.2 2333,5332 hora ELETRICISTA R$22,44 52.364,49

LOTE 01 – VALOR TOTAL (R$) 85.264,49

1.2. As quantidades acima descritas são máximas e não obrigam a CONTRATANTE a firmar aquisição do montante integral podendo, durante 
a vigência do contrato haver aquisições parciais, sem que caiba direito à indenização de qualquer espécie à CONTRATADA.

1.3. Toda a prestação do serviço e o fornecimento de todo o equipamento, material, mão de obra e pessoal necessários a plena e total exe-
cução do objeto e demais atribuições, obrigações e responsabilidades constantes do presente contrato, será total, exclusiva e integralmente 
executados, fornecidos e cumpridos, sem restrições, pela CONTRATADA.

1.4. É de plena, exclusiva e total responsabilidade da CONTRATADA arcar, de forma única e exclusiva, com todo e qualquer encargo traba-
lhista, fiscal, securitário, previdenciário, social, comercial ou de outra natureza, resultante de qualquer vínculo empregatício ou não. Tais 
responsabilidades, ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos ao CONTRATANTE ou a qualquer entidade e pessoa 
a ele vinculado ou a terceiro.

1.5. Fica o (a) FORNECEDOR (a) obrigado (a) a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por 
ele(a) assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

1.6. Nos casos omissos, aplicar-se-á a Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR, PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1. O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, as importâncias previstas na Cláusula 1.1 deste Contrato, a título de pagamento pela pres-
tação dos serviços, constantes no presente instrumento, conforme proposta(s) vencedora(s) da Licitação nº 005/2020.

2.2. No referido preço deverão estar inclusos todos os custos advindos, decorrentes e relacionados à responsabilidade técnica, licenças, 
autorizações, alvarás, mão de obra, pessoal, produtos, materiais, transportes, seguros, equipamentos (inclusive os de proteção individual), 
fretes, deslocamentos, alimentação, tributos, encargos sociais e trabalhistas e demais custos necessários à plena e total execução do objeto.

2.3. O pagamento será efetuado em até 05 (cinco) dias após a prestação e aceitação dos serviços ou em até 05 (cinco) dias do mês sub-
sequente ao da prestação dos serviços, mediante apresentação dos documentos fiscais e liquidação da despesa, bem como relação de 
funcionários constantes do arquivo SEFIP/GFIP (acompanhada do Protocolo de Conectividade Social) e guias de INSS e FGTS devidamente 
quitadas, bem como as certidões negativas e/ou positivas com efeito de negativa exigidas no Edital de Pregão Presencial nº 005/2020, 
devendo-se cumprir, ainda, todas as demais disposições e obrigações constantes da Licitação nº 005/2020.

2.4. Incidirá sobre o valor total da(s) nota(s) fiscal (is) emitida(s) pela CONTRATADA, os tributos decorrentes de expressa disposição legal, 
os quais serão retidos na fonte, conforme o caso.
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2.5. As despesas provenientes do objeto deste contrato correrão à conta do Orçamento-Programa Anual do CONTRATANTE, conforme a 
seguinte dotação consignada no Edital da Licitação Pregão Presencial nº 005/2020:

Código Dotação Descrição

03 CIMVI

03.002 Gestão de Saneamento

2008 GESTÃO DA DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

3339000000000000000 Aplicações Diretas

01000220 Rec. Ord. 2020 - Disposição Resíduos Sólidos - CIMVI

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

3.1. A prestação dos serviços deverá ter início na data de assinatura do presente contrato estendendo-se até o termo da vigência deste ins-
trumento, em conformidade com as regras previstas no Edital e seus anexos e com as requisições emitidas pela CONTRATANTE. Após o re-
cebimento da ordem de compra, a CONTRATADA terá o prazo de até 01 (uma) hora para iniciar os serviços requisitados pelo CONTRATANTE.

3.2. O presente instrumento terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, podendo ser alterado e/ou renovado, no 
todo ou em parte, mediante acordo entre as partes e através de termo aditivo, de acordo com a Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA – DAS RESPONSABILIDADES

4.1. Além das demais obrigações e responsabilidades constantes no Pregão Presencial nº 005/2020, anexos e no presente contrato, fica a 
CONTRATADA desde já responsável:

a) Prestar e cumprir fielmente todo o objeto e demais serviços, atribuições e prazos constantes deste instrumento, arcando com todos os 
custos, ônus e obrigações advindas, decorrentes ou relacionadas aos mesmos;

b) Disponibilizar todo e qualquer recurso seja ele de que natureza for, necessário à execução do objeto deste instrumento, arcando com 
todo e qualquer custo advindo, decorrente ou relacionado ao mesmo;

c) Enviar ao CONTRATANTE, nota fiscal e os demais documentos constantes da Cláusula Segunda, para recebimento dos valores;

d) Responsabilizar-se civil, criminal e por toda e qualquer indenização ou reparação que surgir em virtude de dano causado ao CONTRATAN-
TE e a qualquer terceiro, decorrentes de ação ou omissão, negligência, imperícia e imprudência ou por dolo praticado, inclusive por seus 
empregados, profissional ou preposto, ficando assegurado o direito de regresso;

e) Responsabilizar-se única e exclusivamente quanto a quaisquer ônus e obrigações concernentes às legislações sociais, trabalhistas, fiscais, 
securitárias, previdenciárias, comerciais e de qualquer outra natureza, bem como quanto a quaisquer despesas advindas, decorrentes ou 
relacionadas à execução do objeto do presente instrumento;

f) Assumir todos e quaisquer custos e ônus relativos a pessoal, mão de obra, tributos, material e equipamentos, sejam eles de que natureza 
forem, necessários à execução deste contrato.

g) Providenciar, por sua exclusiva e total responsabilidade, todos os alvarás, taxas, anotações, licenças e autorizações necessárias à execu-
ção do objeto do presente instrumento;

h) Por todos os serviços, materiais e equipamentos necessários a execução do objeto deste contrato;

i) Por fornecer pessoal habilitado para a execução do objeto, ARTs e demais atribuições constantes deste instrumento;

j) Comunicar ao CONTRATANTE, a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa impedir a execução destes serviços (por escrito);

k) responsabilizar-se por todos os encargos e honorários advocatícios de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execu-
ção deste contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;

l) Facilitar que o CONTRATANTE acompanhe e fiscalize todas as atividades inerentes a execução do objeto do presente instrumento, forne-
cendo ao mesmo todas as informações e esclarecimentos que lhe forem solicitados.

4.2. Constituem obrigações do CONTRATANTE:

a) Efetuar o pagamento nos termos estipulados na Cláusula Segunda;

b) Fiscalizar e acompanhar o cumprimento e a execução do presente instrumento;

c) Fazer a publicação resumida deste instrumento, na forma da Lei.
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CLÁUSULA QUINTA - DO DIREITO DE FISCALIZAÇÃO

5.1. O CONTRATANTE exercerá amplo e total direito de fiscalização sobre o objeto ora contratado, sendo que em nenhuma hipótese estará 
a CONTRATADA eximida das responsabilidades civis, administrativas, trabalhistas, securitárias, fiscais, penais, comerciais ou outras relacio-
nadas à execução do objeto e demais atribuições constantes deste instrumento e do Pregão Presencial nº 005/2020.

5.2. As orientações da fiscalização a ser efetuada pelo CONTRATANTE serão por escrito, onde constarão instruções, ordens e reclamações, 
bem como decisões acerca dos casos omissos.

5.3. A fiscalização e o acompanhamento acima descritos não eximem a CONTRATADA, de nenhuma forma, de sua plena, total e exclusiva 
responsabilidade quanto à execução do objeto deste instrumento e perante quaisquer terceiros e o CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

6.1. Além das demais disposições constantes do Pregão Presencial nº 005/2020, anexos e presente contrato e ressalvados os motivos de 
força maior (devidamente comprovados) e aqueles que porventura possam ser apresentados pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA incorrerá 
na penalidade de 10,0% (dez por cento) do valor do contrato, pelo não cumprimento de qualquer das cláusulas, condições, obrigações, 
prazos constantes do presente instrumento, descumprimento das normas e outras determinações expedidas pelos órgãos técnicos (NBR, 
ABNT, entre outros) e departamentos do Poder Público, ou qualquer outra violação contratual, editalícia, legal, inclusive quanto à boa fé e 
probidade contratuais, além de ficar sujeito a rescisão unilateral, segundo critério do Poder Público.

6.2. A CONTRATADA será notificada antes da aplicação da penalidade e terá 03 (três) dias úteis para apresentar sua defesa, a qual, não 
sendo aceita ou deixando de ser apresentada, culminará na cobrança da penalidade, tudo de conformidade com as disposições constantes 
do edital e do contrato em questão, independentemente das demais medidas legais cabíveis. A penalidade deverá ser paga junto à Te-
souraria do CONTRATANTE, em até 15 dias da sua aplicação e notificação, podendo ser objeto de cobrança administrativa ou judicial após 
este prazo. Caso a CONTRATADA não efetive o pagamento espontâneo da penalidade até o dia estabelecido, ficará sujeita a suspensão do 
contrato e compensação nos créditos que eventualmente detenha junto ao CONTRATANTE.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA EVENTUALIDADE E NÃO SUBORDINAÇÃO QUANTO AO SERVIÇO PRESTADO

7.1. A CONTRATADA executará única e exclusivamente as disposições constantes deste instrumento, por seus próprios empregados e meios, 
não havendo qualquer tipo de subordinação ou vínculo empregatício entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

8.1. A rescisão contratual poderá ser:

- determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I à XII e XVII a XVIII do art. 78 da Lei nº 
8.666/93;

- amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no pro-
cesso licitatório, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE.

8.2. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja sua rescisão pelo CONTRATANTE, com as consequências previstas na Cláusula Sexta.

8.3. Constituem também motivos para rescisão do Contrato, as demais disposições constantes do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93.

8.4. Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, sem que haja culpa ou dolo da CONTRATADA, 
será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados, quando os houver sofrido.

8.5. A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78, acarretará as consequências previstas no art. 80, ambos da Lei Federal nº 
8.666/93.

8.6. Sem prejuízo de quaisquer sanções aplicáveis, a critério do CONTRATANTE, a rescisão importará em:

- aplicação da pena de suspensão de direito de licitar com o CONTRATANTE, quaisquer dos municípios que o compõem, seus órgãos des-
centralizados, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

- declaração de inidoneidade quando a CONTRATADA, sem justa causa, deixar de cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, 
dolosa ou revestidas de má fé (a juízo do CONTRATANTE). A pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, ponderando-
-se sua natureza, a gravidade da falta e a extensão do dano efetivo ou potencial, assegurando-se defesa ao infrator.

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. A CONTRATADA não poderá transferir delegar ou ceder, de qualquer forma a terceiros, as atribuições e responsabilidades constantes 
deste instrumento, sem que haja prévio consentimento por escrito do CONTRATANTE.

9.2. A CONTRATADA declara para os devidos fins que as alterações decorrentes do presente instrumento não acarretam desiquilíbrio da 
equação econômico financeira do contrato, assumindo o dever de bem e fielmente executá-los nos moldes da contratação, pelos valores 
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ora consignados.

9.3. Permanecem em vigor as demais disposições do Edital de Registro de Preços nº 005/2020 e seus anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

10.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Timbó – SC, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, renunciado a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surta 
seus jurídicos e legais efeitos.
Timbó, 17 de Junho de 2020.
CONTRATANTE
Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí – CIMVI
Diretor Executivo: Fernando Tomaselli
FORNECEDORA
AXXES AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA ME
Representante legal: Marcio Beber Junior

Ricardo Augusto de Oliveira Xavier Araujo
Advogado OAB/SC 17.721 - Visto

REPUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2019/012 - LICITAÇÃO Nº 023/2019 - 
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
GEOMEMBRANA DE PEAD 0,8MM PARA COBERTURA TEMPORÁRIA DO MAÇIÇO DE RESÍDUOS EM OPERAÇÃO 
NA CENTRAL DE RESÍDUOS DO CIMVI

Publicação Nº 2526419

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - CIMVI
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2019/012
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019 PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
CONTRATANTE: Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí - CIMVI
FORNECEDOR: JL SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI
OBJETO: Registro de Preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GEOMEMBRANA DE PEAD 
0,8MM PARA COBERTURA TEMPORÁRIA DO MAÇIÇO DE RESÍDUOS EM OPERAÇÃO NA CENTRAL DE RESÍDUOS DO CIMVI, em conformi-
dade com a Licitação 023/2019 e anexos, na forma que segue:

LOTE 01 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GEOMEMBRANA DE PEAD 0,8MM

Sub-Item Quantidade Unidade Descrição
Preço (R$)

Unitário Total

1.1 18.880 m²
GEOMEMBRANA DE 
PEAD 0,8MM – ESPECI-
FICAÇÃO GRI – GM13

8,70 164.256,00

1.2 18.880 m²

INSTALAÇÃO DE GEO-
MEMBRANA DE PEAD 
0,8MM (NBR 16.199) 
COM ART

0,7995 15.094,56

LOTE 01 – VALOR TOTAL ESTIMATIVO (R$) 179.350,56

VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses.

Integra em www.cimvi.sc.gov.br>publicações>licitações

Timbó, 02 de Setembro de 2019.
JEAN MICHEL GRUNDMANN
Presidente
-----------------------------------------------------------------------------
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RESOLUÇÃO Nº 387 DE 17 DE JUNHO DE 2020
Publicação Nº 2526880

RESOLUÇÃO Nº 387, DE 17 DE JUNHO DE 2020.

REVOGA A RESOLUÇÃO CIMVI Nº 379/2020, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JEAN MICHEL GRUNDMANN, Presidente do Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí – CIMVI, no uso de suas atribuições;

DETERMINA:

Art. 1º - Fica revogada a Resolução CIMVI nº 379 de 25/05/2020.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em sentido contrário, convalidados os atos até 
então praticados.
Timbó, 17 de junho de 2020.

Jean Michel Grundmann
Presidente do CIMVI

A presente Resolução foi publicada na forma regulamentar em 17 de junho 2020.

Patricia Barbaresco
Assessora Jurídica – CIMVI

RESOLUÇÃO Nº 388 DE 17 DE JUNHO DE 2020
Publicação Nº 2526882

RESOLUÇÃO N° 388, DE 17 DE JUNHO DE 2020
ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL POR CONTA DE SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR, NO VALOR DE R$ 1.151,46 NO 
ORÇAMENTO-PROGRAMA 2020 DO CIMVI.

O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - CIMVI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
Protocolo de Intenções ratificado pelos Municípios e pelo Contrato de Consórcio Público, com fundamento nos artigos 165, 166 e 167 da 
Constituição Federal, nos artigos 2º e 3º da Resolução nº 337, de 12/12/2019 (Orçamento CIMVI 2020), na Lei n° 4.320, de 17/03/1964, e 
na Lei Complementar n° 101, de 04/05/2000; e

Considerando as orientações vertidas no Relatório nº DEC -39/2019, lavrado nos autos do processo @RLA 19/00785452, as quais deman-
daram a necessidade de readequação orçamentária das sobras dos contratos de Rateio em conformidade com o disposto no art.8º da Lei 
Complementar Nacional nº 101/2000 c/c artigo 10 da Portaria STN nº 274/2016, o caput e §2º do artigo 8º da Lei Nacional nº 11.107/2005, 
os artigos 5º e 15 da Lei Nacional nº 4.320/1964 e o artigo 116 da Constituição da República Federativa do Brasil é expedida a presente 
Resolução

RESOLVE:
Art. 1° - Fica aberto Crédito Adicional Especial ao Orçamento-Programa 2020 do CIMVI, no valor de R$ 1.151,46 (um mil cento e cinquenta 
e um reais e quarenta e seis centavos) mediante a utilização dos recursos indicados no art. 2° desta Resolução, conforme segue:
Projeto/Atividade: 03.004.0018.0541.0007.2004 – GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS
Elemento: 344900000000000 – Aplicações Diretas R$ 1.151,46
Vínculo: 03001418 Recursos Ordinários 2018 – CIMVI Rec. Naturais R$ 1.151,46

TOTAL R$ 1.151,46

Art. 2º - Os Créditos Adicionais de que tratam o artigo anterior correm à conta de Superávit Financeiro de exercício anterior.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de sua assinatura, revogadas as dispo-
sições em sentido contrário.

Timbó - SC, 17 de junho de 2020.

Jean Michel Grundmann
Presidente do CIMVI

A presente Resolução foi publicada na forma regulamentar em 17 de junho de 2020.

Patricia Barbaresco
Assessora Jurídica – CIMVI
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CinCatarina

RESOLUÇÃO 0042_2020
Publicação Nº 2526957

Resolução n. 0042/2020
DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE COORDENADOR DE ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Presidente do Consórcio Interfederativo Santa Catarina - CINCATARINA, Sra. Milena Andersen Lopes Becher, Prefeita Municipal de Vargem 
- SC, no uso de suas atribuições legais, contratuais e estatutárias, em conformidade com o Protocolo de Intenções e Contrato de Consórcio 
Público do CINCATARINA;

RESOLVE:
Art.1º Exonerar o Sr. LEONARDO VENÂNCIO TEIXEIRA, brasileiro, solteiro, portador de RG n. 54.170.389-4, inscrito no CPF sob n. 
458.240.788-90, nomeado no emprego em comissão de Coordenador de Atuação Governamental, a partir de 19 de junho de 2020.

Art. 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Florianópolis SC, 18 de junho de 2020.

MILENA ANDERSEN LOPES BECHER
Prefeita de Vargem
Presidente do CINCATARINA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO INGRESSO CINCATARINA - 109
Publicação Nº 2526366

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - 109

CONSIDERANDO a solicitação de Ingresso do Município de Peritiba a e as previsões contidas no Protocolo de Intenções;
CONSIDERANDO que a Lei de Ratificação ao Protocolo de Intenções não previu reservas para afastar ou condicionar a vigência artigos, 
parágrafos, incisos ou alíneas do Protocolo de Intenções e que a homologação do ingresso poderá ser de forma automática.
CONSIDERANDO que a assembleia geral aprovou a homologação de forma automática de ingresso do referido município;

DECIDO:
Pela HOMOLOGAÇÃO do Ingresso ao CINCATARINA do Município de Peritiba, nos termos da Lei Municipal nº 2.206, de 16 de junho de 2020;
Publique-se.

Florianópolis, SC, 17 de junho de 2020.

MILENA ANDERSEN LOPES BECHER
Prefeita de Vargem
Presidente do CINCATARINA
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CiS/amfri

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO 10.2020
Publicação Nº 2526544

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ – CIS-AMFRI.
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. 10/2020
CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ – CIS-AMFRI, pessoa jurídica de direito 
público, inscrita no CNPJ sob número 07.510.376/0001-95, situado a Rua Luiz Lopes Gonzaga, 1655, sala 01, no bairro São Vicente, no 
Município de Itajaí – SC.

CONTRATADA: LABORATÓRIO BATSCHAUER LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob nº. 02.329.489/0001-75 com sede na Rua Manoel 
Vieira Garção, nº 53, Bairro Centro, na cidade de Itajaí/SC, CEP. 88.301-425.

OBJETO: Prestação de serviços que a CONTRATADA prestará aos usuários do CIS-AMFRI na área da saúde, conforme previsto nos códigos 
de procedimentos da tabela SUS abaixo listada e de acordo com os valores constantes na tabela descrita a seguir:

PROCEDIMENTO Código SIA/SUS Valor Total R$
TESTE COVID SOROLÓGICO IgG E IgM 4842 180,00
SOROLOGIA PARA BRUCELOSE IgG 4843 35,22
SOROLOGIA LYNE (IgG IgM) 4844 61,30
CULTURA MICOPLASMA 4845 25,00
UREAPLASMA 4846 23,35
ANTI-BETA 2 GLIPROTEINA IgG IgM 4847 131,69
ANCA 4848 47,36
ASCA 4849 133,00
CA 19.9 4850 46,55
CA 15.3 4851 49,68
TOXOPLASMOSE AVIDEZ 4852 30,00
CITOMEGALOVIRUS 4853 31,54
TESTE DE TOLEREANCIA A LACTOSE 4854 24,96
ANTIENDOMISIO IGA /IGG 4855 38,73
TRANSGLUTAMINASE 4856 59,62

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo nº 196 e seguintes da Constituição Federal, Lei Federal nº 8.080/90, no que foram aplicáveis, Lei nº 8.666/93, 
Lei nº 11.107/05, Decreto Federal nº 6.017/07, Resolução nº 04/2013 do CIS-AMFRI e Portaria nº 1606/GM, de 11 de setembro de 2001.

VIGÊNCIA: Prazo de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura do instrumento.

DATA ASSINATURA: 10/06/2020.

Célio José Bernardino Anna Paula de Borba Batschauer
Diretor Administrativo CIS-AMFRI Laboratório Batschauer Ltda

PRIMEIRO TERMO ADITIVO CREDENCIAMENTO Nº 11/2019
Publicação Nº 2526564

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO N° 11/2019, QUE ENTRE SI FAZEM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ – CIS-AMFRI E M.B. EXAMES EIRELI.

Pelo presente instrumento, comparecem as partes, justas e contratadas, CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DA FOZ 
DO RIO ITAJAÍ – CIS-AMFRI, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob número 07.510.376/0001-95, situado a Rua Luiz 
Lopes Gonzaga, 1655, sala 01, no bairro São Vicente, no Município de Itajaí – SC, representado por seu Diretor Administrativo, Sr. Célio 
José Bernardino, brasileiro, contador, casado, portador da Carteira de Identidade nº. 663.590-3, inscrito no CPF sob nº. 342.674.929-72, 
residente e domiciliado à Avenida Atlântica, nº 222, apto 1202, Ed. Arc de Triomphe Residence, Bairro Centro, na cidade de Balneário Cam-
boriú/SC, CEP 88.330-000, neste ato denominado simplesmente de CIS-AMFRI e a empresa M.B. EXAMES EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº. 
28.248.971/0001-74, com sede na Avenida Coronel Marcos Konder, nº 1313, sala 109, bairro Centro, na cidade de Itajaí – SC, CEP. 88301-
904, neste ato, representada por sua sócia, Senhora Marone Brazil, brasileira, solteira, empresária, portadora da carteira de identidade nº 
5061442496 SJSIP/RS, inscrita no CPF sob nº 801.825.690-04, residente e domiciliada na Rua Alcides Pereira, nº 154, bairro Fazenda, na 
cidade de Itajaí – SC, CEP. 88306-210, neste ato denominada simplesmente de CREDENCIADO, e firmam o presente Termo Aditivo, con-
forme abaixo segue:
As partes resolvem firmar de comum acordo o PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2019, que será 
regido pelas cláusulas e condições que seguem.
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto, a alteração da Cláusula Décima Quinta do originário Contrato de Credenciamento nº 11/2019, 
que passa a ter a seguinte redação.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência que trata a Cláusula Décima Quinta do originário Contrato de Credenciamento, fica prorrogado por 12 (doze) meses, 
iniciando-se seus efeitos em 28/05/2020 e encerrando-se em 27/05/2021.

Parágrafo único: De acordo com a vontade das partes, a vigência poderá ser prorrogada, mediante Termo Aditivo, por iguais e sucessivos 
períodos, limitado a 60 (sessenta) meses.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
Permanecem inalteradas as demais cláusulas não modificadas pelo presente Termo Aditivo.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito.
Itajaí/SC, 27 de maio de 2020.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA 
REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ - CIS-AMFRI
Célio José Bernardino
DIRETOR ADMINISTRATIVO

M.B. EXAMES EIRELI
Marone Brazil
CREDENCIADO

Testemunhas:

Ariane Simionatto Schizzi Jacqueline Mirtes Alves Zatera
CPF: 066.272.829-76 CPF: 850.490.009-63

PRIMEIRO TERMO ADITIVO CREDENCIAMENTO Nº 13/2019
Publicação Nº 2526567

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO N° 13/2019, QUE ENTRE SI FAZEM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ – CIS-AMFRI E CEDIPI SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA.

Pelo presente instrumento, comparecem as partes, justas e contratadas, CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DA FOZ 
DO RIO ITAJAÍ – CIS-AMFRI, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob número 07.510.376/0001-95, situado a Rua Luiz Lopes 
Gonzaga, 1655, sala 01, no bairro São Vicente, no Município de Itajaí – SC, representado por seu Diretor Administrativo, Sr. Célio José Ber-
nardino, brasileiro, contador, casado, portador da Carteira de Identidade nº. 663.590-3, inscrito no CPF sob nº. 342.674.929-72, residente 
e domiciliado à Avenida Atlântica, nº 222, apto 1202, Ed. Arc de Triomphe Residence, Bairro Centro, na cidade de Balneário Camboriú/SC, 
CEP 88.330-000, neste ato denominado simplesmente de CIS-AMFRI e a empresa CEDIPI SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA, inscrita no CNPJ 
sob nº. 05.564.813/0001-28, com sede na Rua 500, nº 245, bairro Centro, na cidade de Balneário Camboriú/SC, CEP. 88330-365, neste 
ato, representada por seu sócio, Senhor Reginaldo Alves Granja, brasileiro, casado, médico, portador da carteira de identidade nº 866.076 
SSP/GO, inscrita no CPF sob nº 260.755.471-34, residente e domiciliado na Avenida Atlântica, nº 3030, Apto 1001, bairro Centro, na cidade 
de Balneário Camboriú/SC, CEP. 88330-018, neste ato denominada simplesmente de CREDENCIADO, e firmam o presente Termo Aditivo, 
conforme abaixo segue:
As partes resolvem firmar de comum acordo o PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 13/2019, que será 
regido pelas cláusulas e condições que seguem.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto, a alteração da Cláusula Décima Quinta do originário Contrato de Credenciamento nº 13/2019, 
que passa a ter a seguinte redação.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência que trata a Cláusula Décima Quinta do originário Contrato de Credenciamento, fica prorrogado por 12 (doze) meses, 
iniciando-se seus efeitos em 10/06/2020 e encerrando-se em 09/06/2021.

Parágrafo único: De acordo com a vontade das partes, a vigência poderá ser prorrogada, mediante Termo Aditivo, por iguais e sucessivos 
períodos, limitado a 60 (sessenta) meses.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
Permanecem inalteradas as demais cláusulas não modificadas pelo presente Termo Aditivo.
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E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito.
Itajaí/SC, 05 de junho de 2020.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA 
REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ - CIS-AMFRI
Célio José Bernardino
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CEDIPI SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA
Reginaldo Alves Granja
CREDENCIADO

Testemunhas:

Ariane Simionatto Schizzi Jacqueline Mirtes Alves Zatera
CPF: 066.272.829-76 CPF: 850.490.009-63

CiS/amoSC

ATA 01/2020
Publicação Nº 2527075

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01/2020

Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, presentes de um lado, o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE 
DE SANTA CATARINA – CIS-AMOSC, consórcio público, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, inscrito no 
CNPJ sob o nº 01.336.261/0001-40, com sede na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, Município de Chapecó, Estado de Santa 
Catarina, representado por sua Presidente, Senhora JANETE PARAVIZI BIANCHIN, brasileira, Prefeita do Município de Arvoredo, doravante 
denominado ORGÃO GERENCIADOR, e os MUNICÍPIOS DE ABELARDO LUZ, ÁGUAS FRIAS, ÁGUAS DE CHAPECÓ, ARVOREDO, BOM JESUS, 
CAXAMBU DO SUL, CAMPO ERÊ, CORONEL FREITAS, CORONEL MARTINS, FORMOSA DO SUL, GALVÃO, GUATAMBU, IRATI, JARDINÓPOLIS, 
MAREMA, NOVA ERECHIM, NOVA ITABERABA, NOVO HORIZONTE, PAIAL, PLANALTO ALEGRE, PONTE SERRADA, QUILOMBO, SANTIAGO 
DO SUL, SÃO CARLOS, SERRA ALTA, SUL BRASIL E UNIÃO DO OESTE doravante denominado ORGÃO PARTICIPANTE, RESOLVEM Registrar 
os Preços em favor da empresa A.G.KIENEN & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 82.225.947/0001-65, 
situada na Rua Benjamin Borges dos Santos, nº 87, Bairro Fraron, CEP 85.503-350, cidade de Pato Branco/PR, neste ato representada pelo 
seu representante legal, Senhor Ademir Geraldo Kienen, doravante denominado FORNECEDOR, para fornecimento dos itens inseridos na 
tabela anexa, parte integrante do presente instrumento, sujeitando-se as partes às determinações da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a 
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e as Resoluções do CIS-AMOSC nº 03, de 17 de junho de 2014; nº 04, de 03 de novembro de 2015 
e, nº 11 de 04 de março de 2020 e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INSUMOS E CORRELATOS – FARMÁCIA 
BÁSICA E PSICOTRÓPICOS, tendo por objeto a contratação de fornecedores para atender a demanda dos municípios que fazem parte do 
Consorcio Intermunicipal de Saúde – CIS-AMOSC, de acordo com as condições e especificações constantes no presente edital, inclusive em 
seus anexos, notadamente o Anexo I do Edital de Pregão, que vincula o Termo de Referência, a partir da assinatura do presente instrumento 
pelo período de 12 meses.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS (MEDICAMENTOS)
2.1 A solicitação dos produtos registrados será efetivada por meio de Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra, contendo as seguin-
tes informações:
a) a Razão Social e o CNPJ do órgão solicitante;
b) o número da Ata e o número da Autorização de Compra;
c) o nome do FORNECEDOR, o nº do Processo Licitatório e da Ata de Registro de Preços;
d) item, descrição e a quantidade do produto requisitado;
e) o valor unitário e total;
f) a dotação orçamentária;
g) as condições de pagamento, o local e prazo de entrega.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA DOS MEDICAMENTOS
3.1 Os medicamentos deverão ser entregues na sede do CIS-AMOSC, na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, na cidade de Cha-
pecó/SC, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento da Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra.
3.2 O desatendimento do prazo estabelecido no item anterior, salvo mediante justificativa prévia e aceita pelo CIS-AMOSC, sujeitará a infra-
tora às penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços.
3.3 Todas as despesas relacionadas à entrega correrão por conta do FORNECEDOR.

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 . O pagamento ocorrerá até o 30º (trigésimo) dia do mês posterior ao da data do aceite definitivo da mercadoria e da nota fiscal, o qual 
será através de crédito, mediante transferência on line, DOC ou TED na conta corrente da Contratada (A conta corrente deve ser em nome 
de pessoa jurídica, conforme CNPJ da proponente), caso seja necessário no decorrer da execução do contrato a troca de Conta Bancária, a 
Contratada deverá solicitar através de Ofício ao Setor de Tesouraria.
4.2. Na eventualidade de atraso nos pagamentos serão aceitas reclamações em até 90 (noventa) dias após seu vencimento, se não o fizer 
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de forma tempestiva, e, por via de consequência, expirar o prazo aqui estabelecido sem pleitear o respectivo pagamento, ocorrerá a pre-
clusão de seu direito.
4.3. A Contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes 
de mudança de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações na legislação pertinente.
4.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou nos documentos pertinentes à contratação, ou ainda, circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a contratada providencie as medidas saneadoras.
4.5. A iniciativa e encargo do cálculo da nota fiscal será de responsabilidade da Contratada cabendo ao CIS-AMOSC apenas a verificação do 
resultado obtido.
4.6. Na hipótese de irregularidade fiscal, a CONTRATADA deverá regularizar a sua situação no prazo de até 15 dias sob pena de aplicação 
das sanções contratuais e rescisão da ata de registro de preços. Enquanto perdurar a irregularidade fiscal, não serão emitidos autorizações 
de fornecimento ou empenhos para a licitante que estiver nessa situação.
4.7. Somente serão pagos os valores relativos aos produtos efetivamente entregues, conforme necessidade da Administração, sendo que 
esta não estará obrigada a adquirir a quantidade total dos produtos constantes no anexo I.
4.8. Não poderá ser cobrado qualquer tipo de despesa senão única e exclusivamente o valor dos itens contratados.
4.9. A Contratada deverá apresentar como condição para o recebimento de cada parcela os seguintes documentos, dentro do prazo de 
validade: Certidão Negativa de Débito (CND) relativa aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, Estadual, Municipal, Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS) e Débitos Trabalhista (CNDT).
4.10 A Razão Social e o CNPJ constantes das Notas Fiscais deverão coincidir com aquele fornecido na fase de habilitação/propostas.
4.11 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação e/ou de qualquer obrigação financeira que 
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços, juros ou cor-
reção monetária.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
5.1 Fornecer o objeto nas condições estipuladas no Edital, na Proposta e na Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra, isentos de 
defeitos de fabricação, e com prazo de validade superior a 12 (doze) meses, contado da data de entrega dos mesmos.
5.2 Entregar os produtos solicitados na sede do CIS-AMOSC, na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, CEP 89802-260, Chapecó/SC, 
acompanhados da Nota Fiscal Eletrônica preenchida com a especificação do(s) produto(s), data de fabricação, prazo de validade, número 
do lote e nome do fabricante do(s) medicamento(s) entregue(s).
5.3 Realizar o transporte dos produtos adequadamente, em ambiente climatizado, com controle de temperatura, mantendo-os em perfeitas 
condições de armazenamento para garantir a total eficiência e qualidade.
5.3.1 A inobservância das obrigações contidas no item anterior poderá ensejar a devolução dos produtos e a aplicação das penalidades 
previstas no Edital.
5.4 Substituir, as suas expensas, no todo em parte o(s) produto(s) em que se verifiquem danos em decorrência decorrente de qualquer 
evento (problemas de transporte, defeito de fabricação ou de armazenagem, reprovado pelo município), no prazo de até 05 (cinco) dias 
corridos, improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente.
5.5 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
5.6 Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, sendo que sua inadimplên-
cia, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, 
nem poderá onerar o objeto do contrato.
5.7 Comunicar ao CIS-AMOSC, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos 
que impossibilite o seu cumprimento.
5.8 Manter a garantia e qualidade dos produtos de acordo com as especificações definidas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
5.9 Manter as condições de habilitação e qualificação técnica exigida no Edital do Pregão, comprovando-as sempre que solicitado pelo ÒR-
GÃO GERENCIADOR.
5.10 A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos o Certificado de Registro de Produto, dentro do prazo 
de validade, o qual poderá ser emitido, via internet, do site da ANVISA.
5.11 A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos Certificado de Controle de Qualidade do lote de cada 
produto, emitido pelo laboratório produtor.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CIS-AMOSC (ÓRGÃO GERENCIADOR)
6.1 Gerenciar a Ata de Registro de Preços.
6.2 Analisar e responder os questionamentos encaminhados pelo FORNECEDOR.
6.3 Emitir pareceres, elaborar e assinar Termos Aditivos às Atas de Registros de Preços.
6.4 Comunicar aos municípios consorciados, sempre que houver alterações nas condições firmadas nas Atas de Registros de preços.
6.5 Notificar extrajudicialmente o FORNECEDOR e aplicar-lhe as penalidades previstas na legislação e no Edital, assegurado o direito do 
contraditório e da ampla defesa.
6.6 Suspender o acesso do município ao sistema informatizado de pedidos de medicamentos quando este encontra-se inadimplente por 
prazo superior a 60 (sessenta) dias.
6.8 Receber e conferir os medicamentos entregues pelos fornecedores, enviando-os aos municípios solicitantes, acompanhados das respec-
tivas notas fiscais.
6.9 Rejeitar no todo ou em parte os produtos que o FORNECEDOR entregar fora das especificações do Edital.
6.10 Comunicar ao FORNECEDOR até o 5º dia útil, após a apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento 
dos produtos adquiridos e/ou a suspensão do pagamento até a entrega total dos medicamentos solicitados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS
7.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados.
7.2 Permitir a entrega de medicamentos de referência, genéricos e similares nos termos da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 58 
de 10/10/2014.
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7.3 Fiscalizar a execução do contrato, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicar ao Consórcio as ocorrências de quais-
quer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte do FORNECEDOR.
7.4 Efetuar o pagamento ao CIS-AMOSC no prazo e condições estabelecidos nos contratos de rateio.

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO
8.1 Em atendimento ao disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, a fiscalização e o acompanhamento da exe-
cução da Ata de Registro de Preços e a entrega do objeto ficam sob o encargo e responsabilidade da comissão e ou servidor designado 
pelo município.
8.2 Os integrantes da comissão ou servidor anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
8.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência da comissão ou servidor deverão ser solicitadas a seus superiores em 
tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
8.4 A fiscalização por parte do Contratante não exclui nem reduz a responsabilidade do FORNECEDOR, inclusive perante terceiros, por 
qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos, ressaltando-se, ainda, que mesmo atestado o serviço adquirido, subsistirá a respon-
sabilidade do FORNECEDOR pela qualidade e segurança deste último.

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1 As empresas que não cumprirem as condições previstas no Edital de Pregão Eletrônico nº 01/2020 e/ou da Ata de Registro de Preços 
ficam sujeitas às seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária não superior a 5 (cinco) anos, aplicada segundo a natureza e da gravidade da falta cometida;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
9.2 A advertência será emitida pelo Consórcio sempre que a contratada descumprir qualquer obrigação;
9.3 A penalidade de multa será imposta à contratada pelo atraso injustificado na entrega do medicamento, de acordo com as alíquotas a 
seguir:
a) multa compensatória, no percentual de 10% (dez por cento), aplicado sobre o valor total da ordem de compra inadimplida;
b) multa moratória, no percentual de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, até o máximo de trinta dias, aplicado sobre o valor 
total da ordem de compra inadimplida;
9.4 A aplicação da multa não impede que sejam aplicadas outras penalidades, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo pro-
cesso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
9.5 Se a proponente não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo assinalado, ser-lhe-á aplicada a penalidade prevista na alínea “c” do 
item 9.1.
9.6 As sanções administrativas poderão ser aplicadas sem prejuízo da cobrança de perdas e danos e das ações penais cabíveis.
9.7 As multas aplicadas às empresas licitantes/contratadas deverão ser recolhidas ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa 
Catarina – CIS-AMOSC, em até 30 (trinta) dias, contados da Notificação de Imposição de Penalidade, assegurado o direito ao contraditório 
e a ampla defesa.
9.8 A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação administrativa ou judicial, sendo exigível desde a data do ato, fato ou 
omissão que lhe tiver dado causa.
9.9 A suspensão impossibilitará a participação da empresa em licitações deflagradas pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de 
Santa Catarina – CIS-AMOSC, de acordo com os prazos a seguir:
a) por até 30 (trinta) dias, quando aplicada a pena de advertência emitida pela Administração e a empresa permanecer inadimplente;
b) por até 90 (noventa) dias, quando a empresa interessada solicitar cancelamento da proposta após a abertura e antes do resultado do 
julgamento;
c) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços;
d) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada motivar a rescisão total ou parcial da autorização de fornecimento e/ou a Ata 
de Registro de Preços;
e) por até 12 (doze) meses, quando a empresa praticar atos que claramente visem à frustração dos objetivos da licitação;
f) por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a empresa apresentar documentos fraudulentos nas licitações;
g) por até 5 (cinco) anos, quando a fornecedora convocada dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar a Ata de Registro de 
Preços, 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, se comportar de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
h) até a realização do pagamento, quando a empresa receber qualquer das multas previstas no item anterior;
9.9.1 A suspensão do direito de licitar poderá ser ampliada até o dobro, em caso de reincidência;
9.10 A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Presidente do CIS-AMOSC;
9.10.1 A declaração de inidoneidade permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punibilidade ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a autoridade que a aplicou;
9.10.2 A declaração de inidoneidade terá seus efeitos extensivos a toda Administração Pública;
9.11 As sanções previstas neste edital poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais que:
a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
9.12 Fica facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penalidades previstas neste edital, no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
a contar do recebimento da notificação, que será dirigido ao Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina 
– CIS-AMOSC.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1 O presente ajuste poderá ser rescindido, independentemente 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.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS PREÇOS E DO REAJUSTE
11.1 Os preços são os constantes da Ata de Registro de Preços, vedado qualquer reajustamento durante o prazo de validade da Ata de 
Registro de Preços, salvo para manter o equilíbrio econômico-financeiro da proposta, nos termos da alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 
nº 8.666/93.
11.2 O preço reequilibrado proposto não poderá ultrapassar o valor praticado no mercado.
11.2.1 O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser instruído com os seguintes documentos:
a) requerimento assinado pelo representante legal da empresa e encaminhado via correios ou protocolado diretamente na sede do órgão 
gerenciador (CIS-AMOSC);
b) cópia de documentos que comprovem o alegado (notas fiscais anteriores e posteriores ao certame, ofício/carta de laboratório, cópia da 
norma que autorizou o reajuste de preços dos medicamentos, outros documentos que entender indispensáveis);
c) demonstrativo abaixo devidamente preenchido (um para cada item).
Item da licitação
Descrição do item
Marca

DADOS QUE SERVIRAM DE BASE PARA OFERTA DE PREÇOS NA LICITAÇÃO DADOS PARA COMPROVAR O PEDIDO DE REEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO

Preço registrado na licitação Novo preço proposto
Preço de compra antes licitação Preço de compra atual
Data da compra Data da compra
Nº Nota Fiscal Nº Nota Fiscal

% da margem sobre o preço de compra % da margem sobre o preço 
de compra

11.2.2 As cópias das Notas Fiscais devem ser do mesmo laboratório/indústria;
11.3 O CIS-AMOSC poderá, a qualquer tempo, reduzir os preços registrados, de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado 
realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional ou internacional.
11.4 Ainda que ocorra a situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, fica facultado ao CIS-AMOSC, antes de 
deferir o pedido de reequilíbrio, consultar o preço das demais empresas participantes, observada a ordem de classificação, para contratar 
com a empresa que apresentar o menor preço, liberando a requerente do compromisso de entregar o produto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
12.1 O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) recusar-se a celebrar o ajuste ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido, 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 Administração nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993;
f) for impedido de licitar e contratar com o Consorcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina CIS-AMOSC ou qualquer um dos 
Municípios Consorciados, nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
12.2 O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da 
autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR.
12.3 O FORNECEDOR poderá requerer o cancelamento/desistência de item(ns) com preço(s) registrado(s) na Ata de Registro de Preços, na 
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a execução do instrumento contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força 
maior, devidamente justificado e instruído com documentos que comprovem o alegado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1 As despesas decorrentes da aquisição do objeto da presente Ata de Registro de Preços correrão à conta de dotação específica do 
orçamento do município, aprovado para os exercícios de 2020 e 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO
14.1 A presente Ata de Registro de Preços está vinculada ao Processo Licitatório n° 33/2020, Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 
01/2020 realizado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina – CIS-AMOSC (ÓRGÃO GERENCIADOR).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1 A Ata de Registro de Preços terá prazo de vigência da de 14 (quatorze) meses, contados a partir de sua assinatura, prazo suficiente 
para quitação dos pagamentos.
1.2.1 O prazo para execução do fornecimento será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, mediante justificativa, 
nos termos da Lei 8.666/1993 e Decreto Federal n. 7.892/2013.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 Observados os critérios e condições estabelecidas no Edital, o Consórcio CIS-AMOSC poderá comprar de mais de um fornecedor re-
gistrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem, quando o primeiro classificado não possua 
capacidade de fornecimento da quantidade solicitada.
16.2 A existência de preços registrados não obriga o CIS-AMOSC a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a reali-
zação de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em 
igualdade de condições.
16.3 O FORNECEDOR signatário desta Ata de Registro de Preços declara estar ciente das suas obrigações para com o CIS-AMOSC (ÓRGÃO 
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GERENCIADOR) e com os municípios consorciados, nos termos do Edital e da proposta, que passam a fazer parte integrante do presente 
instrumento e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
17.1 É competente o foro da Comarca de Chapecó-SC, para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de 
Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em 3 (três) vias de igual teor e forma.

Chapecó/SC, 10 de Junho de 2020.
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA 
(CIS-AMOSC) ADEMIR GERALDO KIENEN REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENTE

ATA 02/2020
Publicação Nº 2527076

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2020

Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, presentes de um lado, o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE 
DE SANTA CATARINA – CIS-AMOSC, consórcio público, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, inscrito no 
CNPJ sob o nº 01.336.261/0001-40, com sede na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, Município de Chapecó, Estado de Santa 
Catarina, representado por sua Presidente, Senhora JANETE PARAVIZI BIANCHIN, brasileira, Prefeita do Município de Arvoredo, doravante 
denominado ORGÃO GERENCIADOR, e os MUNICÍPIOS DE ABELARDO LUZ, ÁGUAS FRIAS, ÁGUAS DE CHAPECÓ, ARVOREDO, BOM JESUS, 
CAXAMBU DO SUL, CAMPO ERÊ, CORONEL FREITAS, CORONEL MARTINS, FORMOSA DO SUL, GALVÃO, GUATAMBU, IRATI, JARDINÓPOLIS, 
MAREMA, NOVA ERECHIM, NOVA ITABERABA, NOVO HORIZONTE, PAIAL, PLANALTO ALEGRE, PONTE SERRADA, QUILOMBO, SANTIAGO 
DO SUL, SÃO CARLOS, SERRA ALTA, SUL BRASIL E UNIÃO DO OESTE doravante denominado ORGÃO PARTICIPANTE, RESOLVEM Registrar 
os Preços em favor da empresa ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 
nº 12.014.370/0001-67, situada na Rua Marechal Deodoro, 177, Bairro cristo Rei, CEP 85501-250 PATO BRANCO - PR, neste ato representa-
da pelo seu representante legal, Senhor DALCI DAMBROS, doravante denominado FORNECEDOR, para fornecimento dos itens inseridos na 
tabela anexa, parte integrante do presente instrumento, sujeitando-se as partes às determinações da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a 
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e as Resoluções do CIS-AMOSC nº 03, de 17 de junho de 2014; nº 04, de 03 de novembro de 2015 
e, nº 11 de 04 de março de 2020 e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INSUMOS E CORRELATOS – FARMÁCIA 
BÁSICA E PSICOTRÓPICOS, tendo por objeto a contratação de fornecedores para atender a demanda dos municípios que fazem parte do 
Consorcio Intermunicipal de Saúde – CIS-AMOSC, de acordo com as condições e especificações constantes no presente edital, inclusive em 
seus anexos, notadamente o Anexo I do Edital de Pregão, que vincula o Termo de Referência, a partir da assinatura do presente instrumento 
pelo período de 12 meses.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS (MEDICAMENTOS)
2.1 A solicitação dos produtos registrados será efetivada por meio de Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra, contendo as seguin-
tes informações:
a) a Razão Social e o CNPJ do órgão solicitante;
b) o número da Ata e o número da Autorização de Compra;
c) o nome do FORNECEDOR, o nº do Processo Licitatório e da Ata de Registro de Preços;
d) item, descrição e a quantidade do produto requisitado;
e) o valor unitário e total;
f) a dotação orçamentária;
g) as condições de pagamento, o local e prazo de entrega.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA DOS MEDICAMENTOS
3.1 Os medicamentos deverão ser entregues na sede do CIS-AMOSC, na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, na cidade de Cha-
pecó/SC, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento da Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra.
3.2 O desatendimento do prazo estabelecido no item anterior, salvo mediante justificativa prévia e aceita pelo CIS-AMOSC, sujeitará a infra-
tora às penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços.
3.3 Todas as despesas relacionadas à entrega correrão por conta do FORNECEDOR.

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 . O pagamento ocorrerá até o 30º (trigésimo) dia do mês posterior ao da data do aceite definitivo da mercadoria e da nota fiscal, o qual 
será através de crédito, mediante transferência on line, DOC ou TED na conta corrente da Contratada (A conta corrente deve ser em nome 
de pessoa jurídica, conforme CNPJ da proponente), caso seja necessário no decorrer da execução do contrato a troca de Conta Bancária, a 
Contratada deverá solicitar através de Ofício ao Setor de Tesouraria.
4.2. Na eventualidade de atraso nos pagamentos serão aceitas reclamações em até 90 (noventa) dias após seu vencimento, se não o fizer 
de forma tempestiva, e, por via de consequência, expirar o prazo aqui estabelecido sem pleitear o respectivo pagamento, ocorrerá a pre-
clusão de seu direito.
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4.3. A Contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes 
de mudança de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações na legislação pertinente.
4.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou nos documentos pertinentes à contratação, ou ainda, circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a contratada providencie as medidas saneadoras.
4.5. A iniciativa e encargo do cálculo da nota fiscal será de responsabilidade da Contratada cabendo ao CIS-AMOSC apenas a verificação do 
resultado obtido.
4.6. Na hipótese de irregularidade fiscal, a CONTRATADA deverá regularizar a sua situação no prazo de até 15 dias sob pena de aplicação 
das sanções contratuais e rescisão da ata de registro de preços. Enquanto perdurar a irregularidade fiscal, não serão emitidos autorizações 
de fornecimento ou empenhos para a licitante que estiver nessa situação.
4.7. Somente serão pagos os valores relativos aos produtos efetivamente entregues, conforme necessidade da Administração, sendo que 
esta não estará obrigada a adquirir a quantidade total dos produtos constantes no anexo I.
4.8. Não poderá ser cobrado qualquer tipo de despesa senão única e exclusivamente o valor dos itens contratados.
4.9. A Contratada deverá apresentar como condição para o recebimento de cada parcela os seguintes documentos, dentro do prazo de 
validade: Certidão Negativa de Débito (CND) relativa aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, Estadual, Municipal, Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS) e Débitos Trabalhista (CNDT).
4.10 A Razão Social e o CNPJ constantes das Notas Fiscais deverão coincidir com aquele fornecido na fase de habilitação/propostas.
4.11 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação e/ou de qualquer obrigação financeira que 
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços, juros ou cor-
reção monetária.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
5.1 Fornecer o objeto nas condições estipuladas no Edital, na Proposta e na Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra, isentos de 
defeitos de fabricação, e com prazo de validade superior a 12 (doze) meses, contado da data de entrega dos mesmos.
5.2 Entregar os produtos solicitados na sede do CIS-AMOSC, na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, CEP 89802-260, Chapecó/SC, 
acompanhados da Nota Fiscal Eletrônica preenchida com a especificação do(s) produto(s), data de fabricação, prazo de validade, número 
do lote e nome do fabricante do(s) medicamento(s) entregue(s).
5.3 Realizar o transporte dos produtos adequadamente, em ambiente climatizado, com controle de temperatura, mantendo-os em perfeitas 
condições de armazenamento para garantir a total eficiência e qualidade.
5.3.1 A inobservância das obrigações contidas no item anterior poderá ensejar a devolução dos produtos e a aplicação das penalidades 
previstas no Edital.
5.4 Substituir, as suas expensas, no todo em parte o(s) produto(s) em que se verifiquem danos em decorrência decorrente de qualquer 
evento (problemas de transporte, defeito de fabricação ou de armazenagem, reprovado pelo município), no prazo de até 05 (cinco) dias 
corridos, improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente.
5.5 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
5.6 Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, sendo que sua inadimplên-
cia, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, 
nem poderá onerar o objeto do contrato.
5.7 Comunicar ao CIS-AMOSC, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos 
que impossibilite o seu cumprimento.
5.8 Manter a garantia e qualidade dos produtos de acordo com as especificações definidas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
5.9 Manter as condições de habilitação e qualificação técnica exigida no Edital do Pregão, comprovando-as sempre que solicitado pelo ÒR-
GÃO GERENCIADOR.
5.10 A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos o Certificado de Registro de Produto, dentro do prazo 
de validade, o qual poderá ser emitido, via internet, do site da ANVISA.
5.11 A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos Certificado de Controle de Qualidade do lote de cada 
produto, emitido pelo laboratório produtor.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CIS-AMOSC (ÓRGÃO GERENCIADOR)
6.1 Gerenciar a Ata de Registro de Preços.
6.2 Analisar e responder os questionamentos encaminhados pelo FORNECEDOR.
6.3 Emitir pareceres, elaborar e assinar Termos Aditivos às Atas de Registros de Preços.
6.4 Comunicar aos municípios consorciados, sempre que houver alterações nas condições firmadas nas Atas de Registros de preços.
6.5 Notificar extrajudicialmente o FORNECEDOR e aplicar-lhe as penalidades previstas na legislação e no Edital, assegurado o direito do 
contraditório e da ampla defesa.
6.6 Suspender o acesso do município ao sistema informatizado de pedidos de medicamentos quando este encontra-se inadimplente por 
prazo superior a 60 (sessenta) dias.
6.8 Receber e conferir os medicamentos entregues pelos fornecedores, enviando-os aos municípios solicitantes, acompanhados das respec-
tivas notas fiscais.
6.9 Rejeitar no todo ou em parte os produtos que o FORNECEDOR entregar fora das especificações do Edital.
6.10 Comunicar ao FORNECEDOR até o 5º dia útil, após a apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento 
dos produtos adquiridos e/ou a suspensão do pagamento até a entrega total dos medicamentos solicitados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS
7.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados.
7.2 Permitir a entrega de medicamentos de referência, genéricos e similares nos termos da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 58 
de 10/10/2014.
7.3 Fiscalizar a execução do contrato, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicar ao Consórcio as ocorrências de quais-
quer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte do FORNECEDOR.
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7.4 Efetuar o pagamento ao CIS-AMOSC no prazo e condições estabelecidos nos contratos de rateio.

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO
8.1 Em atendimento ao disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, a fiscalização e o acompanhamento da exe-
cução da Ata de Registro de Preços e a entrega do objeto ficam sob o encargo e responsabilidade da comissão e ou servidor designado 
pelo município.
8.2 Os integrantes da comissão ou servidor anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
8.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência da comissão ou servidor deverão ser solicitadas a seus superiores em 
tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
8.4 A fiscalização por parte do Contratante não exclui nem reduz a responsabilidade do FORNECEDOR, inclusive perante terceiros, por 
qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos, ressaltando-se, ainda, que mesmo atestado o serviço adquirido, subsistirá a respon-
sabilidade do FORNECEDOR pela qualidade e segurança deste último.

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1 As empresas que não cumprirem as condições previstas no Edital de Pregão Eletrônico nº 01/2020 e/ou da Ata de Registro de Preços 
ficam sujeitas às seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária não superior a 5 (cinco) anos, aplicada segundo a natureza e da gravidade da falta cometida;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
9.2 A advertência será emitida pelo Consórcio sempre que a contratada descumprir qualquer obrigação;
9.3 A penalidade de multa será imposta à contratada pelo atraso injustificado na entrega do medicamento, de acordo com as alíquotas a 
seguir:
a) multa compensatória, no percentual de 10% (dez por cento), aplicado sobre o valor total da ordem de compra inadimplida;
b) multa moratória, no percentual de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, até o máximo de trinta dias, aplicado sobre o valor 
total da ordem de compra inadimplida;
9.4 A aplicação da multa não impede que sejam aplicadas outras penalidades, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo pro-
cesso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
9.5 Se a proponente não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo assinalado, ser-lhe-á aplicada a penalidade prevista na alínea “c” do 
item 9.1.
9.6 As sanções administrativas poderão ser aplicadas sem prejuízo da cobrança de perdas e danos e das ações penais cabíveis.
9.7 As multas aplicadas às empresas licitantes/contratadas deverão ser recolhidas ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa 
Catarina – CIS-AMOSC, em até 30 (trinta) dias, contados da Notificação de Imposição de Penalidade, assegurado o direito ao contraditório 
e a ampla defesa.
9.8 A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação administrativa ou judicial, sendo exigível desde a data do ato, fato ou 
omissão que lhe tiver dado causa.
9.9 A suspensão impossibilitará a participação da empresa em licitações deflagradas pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de 
Santa Catarina – CIS-AMOSC, de acordo com os prazos a seguir:
a) por até 30 (trinta) dias, quando aplicada a pena de advertência emitida pela Administração e a empresa permanecer inadimplente;
b) por até 90 (noventa) dias, quando a empresa interessada solicitar cancelamento da proposta após a abertura e antes do resultado do 
julgamento;
c) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços;
d) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada motivar a rescisão total ou parcial da autorização de fornecimento e/ou a Ata 
de Registro de Preços;
e) por até 12 (doze) meses, quando a empresa praticar atos que claramente visem à frustração dos objetivos da licitação;
f) por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a empresa apresentar documentos fraudulentos nas licitações;
g) por até 5 (cinco) anos, quando a fornecedora convocada dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar a Ata de Registro de 
Preços, 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, se comportar de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
h) até a realização do pagamento, quando a empresa receber qualquer das multas previstas no item anterior;
9.9.1 A suspensão do direito de licitar poderá ser ampliada até o dobro, em caso de reincidência;
9.10 A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Presidente do CIS-AMOSC;
9.10.1 A declaração de inidoneidade permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punibilidade ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a autoridade que a aplicou;
9.10.2 A declaração de inidoneidade terá seus efeitos extensivos a toda Administração Pública;
9.11 As sanções previstas neste edital poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais que:
a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
9.12 Fica facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penalidades previstas neste edital, no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
a contar do recebimento da notificação, que será dirigido ao Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina 
– CIS-AMOSC.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1 O presente ajuste poderá ser rescindido, independentemente 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 – DOS PREÇOS E DO REAJUSTE
11.1 Os preços são os constantes da Ata de Registro de Preços, vedado qualquer reajustamento durante o prazo de validade da Ata de 
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Registro de Preços, salvo para manter o equilíbrio econômico-financeiro da proposta, nos termos da alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 
nº 8.666/93.
11.2 O preço reequilibrado proposto não poderá ultrapassar o valor praticado no mercado.
11.2.1 O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser instruído com os seguintes documentos:
a) requerimento assinado pelo representante legal da empresa e encaminhado via correios ou protocolado diretamente na sede do órgão 
gerenciador (CIS-AMOSC);
b) cópia de documentos que comprovem o alegado (notas fiscais anteriores e posteriores ao certame, ofício/carta de laboratório, cópia da 
norma que autorizou o reajuste de preços dos medicamentos, outros documentos que entender indispensáveis);
c) demonstrativo abaixo devidamente preenchido (um para cada item).
Item da licitação
Descrição do item
Marca

DADOS QUE SERVIRAM DE BASE PARA OFERTA DE PREÇOS NA LICITAÇÃO DADOS PARA COMPROVAR O PEDIDO DE REEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO

Preço registrado na licitação Novo preço proposto
Preço de compra antes licitação Preço de compra atual
Data da compra Data da compra
Nº Nota Fiscal Nº Nota Fiscal

% da margem sobre o preço de compra % da margem sobre o preço 
de compra

11.2.2 As cópias das Notas Fiscais devem ser do mesmo laboratório/indústria;
11.3 O CIS-AMOSC poderá, a qualquer tempo, reduzir os preços registrados, de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado 
realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional ou internacional.
11.4 Ainda que ocorra a situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, fica facultado ao CIS-AMOSC, antes de 
deferir o pedido de reequilíbrio, consultar o preço das demais empresas participantes, observada a ordem de classificação, para contratar 
com a empresa que apresentar o menor preço, liberando a requerente do compromisso de entregar o produto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
12.1 O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) recusar-se a celebrar o ajuste ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido, 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 Administração nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993;
f) for impedido de licitar e contratar com o Consorcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina CIS-AMOSC ou qualquer um dos 
Municípios Consorciados, nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
12.2 O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da 
autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR.
12.3 O FORNECEDOR poderá requerer o cancelamento/desistência de item(ns) com preço(s) registrado(s) na Ata de Registro de Preços, na 
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a execução do instrumento contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força 
maior, devidamente justificado e instruído com documentos que comprovem o alegado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1 As despesas decorrentes da aquisição do objeto da presente Ata de Registro de Preços correrão à conta de dotação específica do 
orçamento do município, aprovado para os exercícios de 2020 e 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO
14.1 A presente Ata de Registro de Preços está vinculada ao Processo Licitatório n° 33/2020, Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 
01/2020 realizado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina – CIS-AMOSC (ÓRGÃO GERENCIADOR).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1 A Ata de Registro de Preços terá prazo de vigência da de 14 (quatorze) meses, contados a partir de sua assinatura, prazo suficiente 
para quitação dos pagamentos.
1.2.1 O prazo para execução do fornecimento será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, mediante justificativa, 
nos termos da Lei 8.666/1993 e Decreto Federal n. 7.892/2013.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 Observados os critérios e condições estabelecidas no Edital, o Consórcio CIS-AMOSC poderá comprar de mais de um fornecedor re-
gistrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem, quando o primeiro classificado não possua 
capacidade de fornecimento da quantidade solicitada.
16.2 A existência de preços registrados não obriga o CIS-AMOSC a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a reali-
zação de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em 
igualdade de condições.
16.3 O FORNECEDOR signatário desta Ata de Registro de Preços declara estar ciente das suas obrigações para com o CIS-AMOSC (ÓRGÃO 
GERENCIADOR) e com os municípios consorciados, nos termos do Edital e da proposta, que passam a fazer parte integrante do presente 
instrumento e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
17.1 É competente o foro da Comarca de Chapecó-SC, para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de 
Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em 3 (três) vias de igual teor e forma.

Chapecó/SC, 10 de Junho de 2020.
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA 
(CIS-AMOSC)

DALCI DAMBROS
REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENTE

ATA 03/2020
Publicação Nº 2527077

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 03/2020

Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, presentes de um lado, o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE 
DE SANTA CATARINA – CIS-AMOSC, consórcio público, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, inscrito no 
CNPJ sob o nº 01.336.261/0001-40, com sede na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, Município de Chapecó, Estado de Santa 
Catarina, representado por sua Presidente, Senhora JANETE PARAVIZI BIANCHIN, brasileira, Prefeita do Município de Arvoredo, doravante 
denominado ORGÃO GERENCIADOR, e os MUNICÍPIOS DE ABELARDO LUZ, ÁGUAS FRIAS, ÁGUAS DE CHAPECÓ, ARVOREDO, BOM JESUS, 
CAXAMBU DO SUL, CAMPO ERÊ, CORONEL FREITAS, CORONEL MARTINS, FORMOSA DO SUL, GALVÃO, GUATAMBU, IRATI, JARDINÓPOLIS, 
MAREMA, NOVA ERECHIM, NOVA ITABERABA, NOVO HORIZONTE, PAIAL, PLANALTO ALEGRE, PONTE SERRADA, QUILOMBO, SANTIAGO 
DO SUL, SÃO CARLOS, SERRA ALTA, SUL BRASIL E UNIÃO DO OESTE doravante denominado ORGÃO PARTICIPANTE, RESOLVEM Registrar 
os Preços em favor da empresa ACL ASSISTÊNCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA. , pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob o nº 22.627.453/0001-85, situada na Avenida Cerro Azul, nº 2485, Bairro Jardim Novo Horizonte , na cidade 
de Maringá/PR – CEP: 87010-055, neste ato representada pelo seu representante legal, Senhora Beatriz Maria Amaral De Alencar Tedardi, 
doravante denominado FORNECEDOR, para fornecimento dos itens inseridos na tabela anexa, parte integrante do presente instrumento, 
sujeitando-se as partes às determinações da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e as Resoluções do 
CIS-AMOSC nº 03, de 17 de junho de 2014; nº 04, de 03 de novembro de 2015 e, nº 11 de 04 de março de 2020 e sendo observadas as 
bases e os fornecimentos indicados nesta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INSUMOS E CORRELATOS – FARMÁCIA 
BÁSICA E PSICOTRÓPICOS, tendo por objeto a contratação de fornecedores para atender a demanda dos municípios que fazem parte do 
Consorcio Intermunicipal de Saúde – CIS-AMOSC, de acordo com as condições e especificações constantes no presente edital, inclusive em 
seus anexos, notadamente o Anexo I do Edital de Pregão, que vincula o Termo de Referência, a partir da assinatura do presente instrumento 
pelo período de 12 meses.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS (MEDICAMENTOS)
2.1 A solicitação dos produtos registrados será efetivada por meio de Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra, contendo as seguin-
tes informações:
a) a Razão Social e o CNPJ do órgão solicitante;
b) o número da Ata e o número da Autorização de Compra;
c) o nome do FORNECEDOR, o nº do Processo Licitatório e da Ata de Registro de Preços;
d) item, descrição e a quantidade do produto requisitado;
e) o valor unitário e total;
f) a dotação orçamentária;
g) as condições de pagamento, o local e prazo de entrega.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA DOS MEDICAMENTOS
3.1 Os medicamentos deverão ser entregues na sede do CIS-AMOSC, na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, na cidade de Cha-
pecó/SC, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento da Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra.
3.2 O desatendimento do prazo estabelecido no item anterior, salvo mediante justificativa prévia e aceita pelo CIS-AMOSC, sujeitará a infra-
tora às penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços.
3.3 Todas as despesas relacionadas à entrega correrão por conta do FORNECEDOR.

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 . O pagamento ocorrerá até o 30º (trigésimo) dia do mês posterior ao da data do aceite definitivo da mercadoria e da nota fiscal, o qual 
será através de crédito, mediante transferência on line, DOC ou TED na conta corrente da Contratada (A conta corrente deve ser em nome 
de pessoa jurídica, conforme CNPJ da proponente), caso seja necessário no decorrer da execução do contrato a troca de Conta Bancária, a 
Contratada deverá solicitar através de Ofício ao Setor de Tesouraria.
4.2. Na eventualidade de atraso nos pagamentos serão aceitas reclamações em até 90 (noventa) dias após seu vencimento, se não o fizer 
de forma tempestiva, e, por via de consequência, expirar o prazo aqui estabelecido sem pleitear o respectivo pagamento, ocorrerá a pre-
clusão de seu direito.
4.3. A Contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes 
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de mudança de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações na legislação pertinente.
4.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou nos documentos pertinentes à contratação, ou ainda, circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a contratada providencie as medidas saneadoras.
4.5. A iniciativa e encargo do cálculo da nota fiscal será de responsabilidade da Contratada cabendo ao CIS-AMOSC apenas a verificação do 
resultado obtido.
4.6. Na hipótese de irregularidade fiscal, a CONTRATADA deverá regularizar a sua situação no prazo de até 15 dias sob pena de aplicação 
das sanções contratuais e rescisão da ata de registro de preços. Enquanto perdurar a irregularidade fiscal, não serão emitidos autorizações 
de fornecimento ou empenhos para a licitante que estiver nessa situação.
4.7. Somente serão pagos os valores relativos aos produtos efetivamente entregues, conforme necessidade da Administração, sendo que 
esta não estará obrigada a adquirir a quantidade total dos produtos constantes no anexo I.
4.8. Não poderá ser cobrado qualquer tipo de despesa senão única e exclusivamente o valor dos itens contratados.
4.9. A Contratada deverá apresentar como condição para o recebimento de cada parcela os seguintes documentos, dentro do prazo de 
validade: Certidão Negativa de Débito (CND) relativa aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, Estadual, Municipal, Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS) e Débitos Trabalhista (CNDT).
4.10 A Razão Social e o CNPJ constantes das Notas Fiscais deverão coincidir com aquele fornecido na fase de habilitação/propostas.
4.11 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação e/ou de qualquer obrigação financeira que 
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços, juros ou cor-
reção monetária.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
5.1 Fornecer o objeto nas condições estipuladas no Edital, na Proposta e na Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra, isentos de 
defeitos de fabricação, e com prazo de validade superior a 12 (doze) meses, contado da data de entrega dos mesmos.
5.2 Entregar os produtos solicitados na sede do CIS-AMOSC, na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, CEP 89802-260, Chapecó/SC, 
acompanhados da Nota Fiscal Eletrônica preenchida com a especificação do(s) produto(s), data de fabricação, prazo de validade, número 
do lote e nome do fabricante do(s) medicamento(s) entregue(s).
5.3 Realizar o transporte dos produtos adequadamente, em ambiente climatizado, com controle de temperatura, mantendo-os em perfeitas 
condições de armazenamento para garantir a total eficiência e qualidade.
5.3.1 A inobservância das obrigações contidas no item anterior poderá ensejar a devolução dos produtos e a aplicação das penalidades 
previstas no Edital.
5.4 Substituir, as suas expensas, no todo em parte o(s) produto(s) em que se verifiquem danos em decorrência decorrente de qualquer 
evento (problemas de transporte, defeito de fabricação ou de armazenagem, reprovado pelo município), no prazo de até 05 (cinco) dias 
corridos, improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente.
5.5 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
5.6 Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, sendo que sua inadimplên-
cia, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, 
nem poderá onerar o objeto do contrato.
5.7 Comunicar ao CIS-AMOSC, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos 
que impossibilite o seu cumprimento.
5.8 Manter a garantia e qualidade dos produtos de acordo com as especificações definidas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
5.9 Manter as condições de habilitação e qualificação técnica exigida no Edital do Pregão, comprovando-as sempre que solicitado pelo ÒR-
GÃO GERENCIADOR.
5.10 A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos o Certificado de Registro de Produto, dentro do prazo 
de validade, o qual poderá ser emitido, via internet, do site da ANVISA.
5.11 A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos Certificado de Controle de Qualidade do lote de cada 
produto, emitido pelo laboratório produtor.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CIS-AMOSC (ÓRGÃO GERENCIADOR)
6.1 Gerenciar a Ata de Registro de Preços.
6.2 Analisar e responder os questionamentos encaminhados pelo FORNECEDOR.
6.3 Emitir pareceres, elaborar e assinar Termos Aditivos às Atas de Registros de Preços.
6.4 Comunicar aos municípios consorciados, sempre que houver alterações nas condições firmadas nas Atas de Registros de preços.
6.5 Notificar extrajudicialmente o FORNECEDOR e aplicar-lhe as penalidades previstas na legislação e no Edital, assegurado o direito do 
contraditório e da ampla defesa.
6.6 Suspender o acesso do município ao sistema informatizado de pedidos de medicamentos quando este encontra-se inadimplente por 
prazo superior a 60 (sessenta) dias.
6.8 Receber e conferir os medicamentos entregues pelos fornecedores, enviando-os aos municípios solicitantes, acompanhados das respec-
tivas notas fiscais.
6.9 Rejeitar no todo ou em parte os produtos que o FORNECEDOR entregar fora das especificações do Edital.
6.10 Comunicar ao FORNECEDOR até o 5º dia útil, após a apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento 
dos produtos adquiridos e/ou a suspensão do pagamento até a entrega total dos medicamentos solicitados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS
7.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados.
7.2 Permitir a entrega de medicamentos de referência, genéricos e similares nos termos da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 58 
de 10/10/2014.
7.3 Fiscalizar a execução do contrato, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicar ao Consórcio as ocorrências de quais-
quer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte do FORNECEDOR.
7.4 Efetuar o pagamento ao CIS-AMOSC no prazo e condições estabelecidos nos contratos de rateio.
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CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO
8.1 Em atendimento ao disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, a fiscalização e o acompanhamento da exe-
cução da Ata de Registro de Preços e a entrega do objeto ficam sob o encargo e responsabilidade da comissão e ou servidor designado 
pelo município.
8.2 Os integrantes da comissão ou servidor anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
8.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência da comissão ou servidor deverão ser solicitadas a seus superiores em 
tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
8.4 A fiscalização por parte do Contratante não exclui nem reduz a responsabilidade do FORNECEDOR, inclusive perante terceiros, por 
qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos, ressaltando-se, ainda, que mesmo atestado o serviço adquirido, subsistirá a respon-
sabilidade do FORNECEDOR pela qualidade e segurança deste último.

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1 As empresas que não cumprirem as condições previstas no Edital de Pregão Eletrônico nº 01/2020 e/ou da Ata de Registro de Preços 
ficam sujeitas às seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária não superior a 5 (cinco) anos, aplicada segundo a natureza e da gravidade da falta cometida;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
9.2 A advertência será emitida pelo Consórcio sempre que a contratada descumprir qualquer obrigação;
9.3 A penalidade de multa será imposta à contratada pelo atraso injustificado na entrega do medicamento, de acordo com as alíquotas a 
seguir:
a) multa compensatória, no percentual de 10% (dez por cento), aplicado sobre o valor total da ordem de compra inadimplida;
b) multa moratória, no percentual de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, até o máximo de trinta dias, aplicado sobre o valor 
total da ordem de compra inadimplida;
9.4 A aplicação da multa não impede que sejam aplicadas outras penalidades, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo pro-
cesso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
9.5 Se a proponente não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo assinalado, ser-lhe-á aplicada a penalidade prevista na alínea “c” do 
item 9.1.
9.6 As sanções administrativas poderão ser aplicadas sem prejuízo da cobrança de perdas e danos e das ações penais cabíveis.
9.7 As multas aplicadas às empresas licitantes/contratadas deverão ser recolhidas ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa 
Catarina – CIS-AMOSC, em até 30 (trinta) dias, contados da Notificação de Imposição de Penalidade, assegurado o direito ao contraditório 
e a ampla defesa.
9.8 A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação administrativa ou judicial, sendo exigível desde a data do ato, fato ou 
omissão que lhe tiver dado causa.
9.9 A suspensão impossibilitará a participação da empresa em licitações deflagradas pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de 
Santa Catarina – CIS-AMOSC, de acordo com os prazos a seguir:
a) por até 30 (trinta) dias, quando aplicada a pena de advertência emitida pela Administração e a empresa permanecer inadimplente;
b) por até 90 (noventa) dias, quando a empresa interessada solicitar cancelamento da proposta após a abertura e antes do resultado do 
julgamento;
c) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços;
d) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada motivar a rescisão total ou parcial da autorização de fornecimento e/ou a Ata 
de Registro de Preços;
e) por até 12 (doze) meses, quando a empresa praticar atos que claramente visem à frustração dos objetivos da licitação;
f) por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a empresa apresentar documentos fraudulentos nas licitações;
g) por até 5 (cinco) anos, quando a fornecedora convocada dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar a Ata de Registro de 
Preços, 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, se comportar de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
h) até a realização do pagamento, quando a empresa receber qualquer das multas previstas no item anterior;
9.9.1 A suspensão do direito de licitar poderá ser ampliada até o dobro, em caso de reincidência;
9.10 A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Presidente do CIS-AMOSC;
9.10.1 A declaração de inidoneidade permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punibilidade ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a autoridade que a aplicou;
9.10.2 A declaração de inidoneidade terá seus efeitos extensivos a toda Administração Pública;
9.11 As sanções previstas neste edital poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais que:
a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
9.12 Fica facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penalidades previstas neste edital, no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
a contar do recebimento da notificação, que será dirigido ao Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina 
– CIS-AMOSC.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1 O presente ajuste poderá ser rescindido, independentemente 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 – DOS PREÇOS E DO REAJUSTE
11.1 Os preços são os constantes da Ata de Registro de Preços, vedado qualquer reajustamento durante o prazo de validade da Ata de 
Registro de Preços, salvo para manter o equilíbrio econômico-financeiro da proposta, nos termos da alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 
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nº 8.666/93.
11.2 O preço reequilibrado proposto não poderá ultrapassar o valor praticado no mercado.
11.2.1 O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser instruído com os seguintes documentos:
a) requerimento assinado pelo representante legal da empresa e encaminhado via correios ou protocolado diretamente na sede do órgão 
gerenciador (CIS-AMOSC);
b) cópia de documentos que comprovem o alegado (notas fiscais anteriores e posteriores ao certame, ofício/carta de laboratório, cópia da 
norma que autorizou o reajuste de preços dos medicamentos, outros documentos que entender indispensáveis);
c) demonstrativo abaixo devidamente preenchido (um para cada item).
Item da licitação
Descrição do item
Marca

DADOS QUE SERVIRAM DE BASE PARA OFERTA DE PREÇOS NA LICITAÇÃO DADOS PARA COMPROVAR O PEDIDO DE REEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO

Preço registrado na licitação Novo preço proposto
Preço de compra antes licitação Preço de compra atual
Data da compra Data da compra
Nº Nota Fiscal Nº Nota Fiscal

% da margem sobre o preço de compra % da margem sobre o preço 
de compra

11.2.2 As cópias das Notas Fiscais devem ser do mesmo laboratório/indústria;
11.3 O CIS-AMOSC poderá, a qualquer tempo, reduzir os preços registrados, de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado 
realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional ou internacional.
11.4 Ainda que ocorra a situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, fica facultado ao CIS-AMOSC, antes de 
deferir o pedido de reequilíbrio, consultar o preço das demais empresas participantes, observada a ordem de classificação, para contratar 
com a empresa que apresentar o menor preço, liberando a requerente do compromisso de entregar o produto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
12.1 O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) recusar-se a celebrar o ajuste ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido, 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 Administração nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993;
f) for impedido de licitar e contratar com o Consorcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina CIS-AMOSC ou qualquer um dos 
Municípios Consorciados, nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
12.2 O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da 
autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR.
12.3 O FORNECEDOR poderá requerer o cancelamento/desistência de item(ns) com preço(s) registrado(s) na Ata de Registro de Preços, na 
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a execução do instrumento contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força 
maior, devidamente justificado e instruído com documentos que comprovem o alegado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1 As despesas decorrentes da aquisição do objeto da presente Ata de Registro de Preços correrão à conta de dotação específica do 
orçamento do município, aprovado para os exercícios de 2020 e 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO
14.1 A presente Ata de Registro de Preços está vinculada ao Processo Licitatório n° 33/2020, Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 
01/2020 realizado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina – CIS-AMOSC (ÓRGÃO GERENCIADOR).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1 A Ata de Registro de Preços terá prazo de vigência da de 14 (quatorze) meses, contados a partir de sua assinatura, prazo suficiente 
para quitação dos pagamentos.
1.2.1 O prazo para execução do fornecimento será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, mediante justificativa, 
nos termos da Lei 8.666/1993 e Decreto Federal n. 7.892/2013.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 Observados os critérios e condições estabelecidas no Edital, o Consórcio CIS-AMOSC poderá comprar de mais de um fornecedor re-
gistrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem, quando o primeiro classificado não possua 
capacidade de fornecimento da quantidade solicitada.
16.2 A existência de preços registrados não obriga o CIS-AMOSC a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a reali-
zação de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em 
igualdade de condições.
16.3 O FORNECEDOR signatário desta Ata de Registro de Preços declara estar ciente das suas obrigações para com o CIS-AMOSC (ÓRGÃO 
GERENCIADOR) e com os municípios consorciados, nos termos do Edital e da proposta, que passam a fazer parte integrante do presente 
instrumento e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
17.1 É competente o foro da Comarca de Chapecó-SC, para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de 
Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em 3 (três) vias de igual teor e forma.

Chapecó/SC, 10 de Junho de 2020.
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA 
(CIS-AMOSC) BEATRIZ MARIA AMARAL DE ALENCAR TEDARDI REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENTE

ATA 04/2020
Publicação Nº 2527078

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 04/2020

Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, presentes de um lado, o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE 
DE SANTA CATARINA – CIS-AMOSC, consórcio público, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, inscrito no 
CNPJ sob o nº 01.336.261/0001-40, com sede na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, Município de Chapecó, Estado de Santa 
Catarina, representado por sua Presidente, Senhora JANETE PARAVIZI BIANCHIN, brasileira, Prefeita do Município de Arvoredo, doravante 
denominado ORGÃO GERENCIADOR, e os MUNICÍPIOS DE ABELARDO LUZ, ÁGUAS FRIAS, ÁGUAS DE CHAPECÓ, ARVOREDO, BOM JESUS, 
CAXAMBU DO SUL, CAMPO ERÊ, CORONEL FREITAS, CORONEL MARTINS, FORMOSA DO SUL, GALVÃO, GUATAMBU, IRATI, JARDINÓPOLIS, 
MAREMA, NOVA ERECHIM, NOVA ITABERABA, NOVO HORIZONTE, PAIAL, PLANALTO ALEGRE, PONTE SERRADA, QUILOMBO, SANTIAGO 
DO SUL, SÃO CARLOS, SERRA ALTA, SUL BRASIL E UNIÃO DO OESTE doravante denominado ORGÃO PARTICIPANTE, RESOLVEM Registrar 
os Preços em favor da empresa ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 
o nº 00.802.002/0001-02, situada na Estrada Boa Esperança, 2320, Bairro Fundo Canoas, CEP: 89.163-554, cidade de Rio Do Sul/SC, neste 
ato representada pelo seu representante legal, Senhor Maicon Cordova Pereira, doravante denominado FORNECEDOR, para fornecimento 
dos itens inseridos na tabela anexa, parte integrante do presente instrumento, sujeitando-se as partes às determinações da Lei nº 8.666/93 
e suas alterações, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e as Resoluções do CIS-AMOSC nº 03, de 17 de junho de 2014; nº 04, de 03 
de novembro de 2015 e, nº 11 de 04 de março de 2020 e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata de Registro 
de Preços.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INSUMOS E CORRELATOS – FARMÁCIA 
BÁSICA E PSICOTRÓPICOS, tendo por objeto a contratação de fornecedores para atender a demanda dos municípios que fazem parte do 
Consorcio Intermunicipal de Saúde – CIS-AMOSC, de acordo com as condições e especificações constantes no presente edital, inclusive em 
seus anexos, notadamente o Anexo I do Edital de Pregão, que vincula o Termo de Referência, a partir da assinatura do presente instrumento 
pelo período de 12 meses.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS (MEDICAMENTOS)
2.1 A solicitação dos produtos registrados será efetivada por meio de Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra, contendo as seguin-
tes informações:
a) a Razão Social e o CNPJ do órgão solicitante;
b) o número da Ata e o número da Autorização de Compra;
c) o nome do FORNECEDOR, o nº do Processo Licitatório e da Ata de Registro de Preços;
d) item, descrição e a quantidade do produto requisitado;
e) o valor unitário e total;
f) a dotação orçamentária;
g) as condições de pagamento, o local e prazo de entrega.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA DOS MEDICAMENTOS
3.1 Os medicamentos deverão ser entregues na sede do CIS-AMOSC, na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, na cidade de Cha-
pecó/SC, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento da Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra.
3.2 O desatendimento do prazo estabelecido no item anterior, salvo mediante justificativa prévia e aceita pelo CIS-AMOSC, sujeitará a infra-
tora às penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços.
3.3 Todas as despesas relacionadas à entrega correrão por conta do FORNECEDOR.

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 . O pagamento ocorrerá até o 30º (trigésimo) dia do mês posterior ao da data do aceite definitivo da mercadoria e da nota fiscal, o qual 
será através de crédito, mediante transferência on line, DOC ou TED na conta corrente da Contratada (A conta corrente deve ser em nome 
de pessoa jurídica, conforme CNPJ da proponente), caso seja necessário no decorrer da execução do contrato a troca de Conta Bancária, a 
Contratada deverá solicitar através de Ofício ao Setor de Tesouraria.
4.2. Na eventualidade de atraso nos pagamentos serão aceitas reclamações em até 90 (noventa) dias após seu vencimento, se não o fizer 
de forma tempestiva, e, por via de consequência, expirar o prazo aqui estabelecido sem pleitear o respectivo pagamento, ocorrerá a pre-
clusão de seu direito.
4.3. A Contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes 
de mudança de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações na legislação pertinente.
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4.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou nos documentos pertinentes à contratação, ou ainda, circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a contratada providencie as medidas saneadoras.
4.5. A iniciativa e encargo do cálculo da nota fiscal será de responsabilidade da Contratada cabendo ao CIS-AMOSC apenas a verificação do 
resultado obtido.
4.6. Na hipótese de irregularidade fiscal, a CONTRATADA deverá regularizar a sua situação no prazo de até 15 dias sob pena de aplicação 
das sanções contratuais e rescisão da ata de registro de preços. Enquanto perdurar a irregularidade fiscal, não serão emitidos autorizações 
de fornecimento ou empenhos para a licitante que estiver nessa situação.
4.7. Somente serão pagos os valores relativos aos produtos efetivamente entregues, conforme necessidade da Administração, sendo que 
esta não estará obrigada a adquirir a quantidade total dos produtos constantes no anexo I.
4.8. Não poderá ser cobrado qualquer tipo de despesa senão única e exclusivamente o valor dos itens contratados.
4.9. A Contratada deverá apresentar como condição para o recebimento de cada parcela os seguintes documentos, dentro do prazo de 
validade: Certidão Negativa de Débito (CND) relativa aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, Estadual, Municipal, Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS) e Débitos Trabalhista (CNDT).
4.10 A Razão Social e o CNPJ constantes das Notas Fiscais deverão coincidir com aquele fornecido na fase de habilitação/propostas.
4.11 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação e/ou de qualquer obrigação financeira que 
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços, juros ou cor-
reção monetária.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
5.1 Fornecer o objeto nas condições estipuladas no Edital, na Proposta e na Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra, isentos de 
defeitos de fabricação, e com prazo de validade superior a 12 (doze) meses, contado da data de entrega dos mesmos.
5.2 Entregar os produtos solicitados na sede do CIS-AMOSC, na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, CEP 89802-260, Chapecó/SC, 
acompanhados da Nota Fiscal Eletrônica preenchida com a especificação do(s) produto(s), data de fabricação, prazo de validade, número 
do lote e nome do fabricante do(s) medicamento(s) entregue(s).
5.3 Realizar o transporte dos produtos adequadamente, em ambiente climatizado, com controle de temperatura, mantendo-os em perfeitas 
condições de armazenamento para garantir a total eficiência e qualidade.
5.3.1 A inobservância das obrigações contidas no item anterior poderá ensejar a devolução dos produtos e a aplicação das penalidades 
previstas no Edital.
5.4 Substituir, as suas expensas, no todo em parte o(s) produto(s) em que se verifiquem danos em decorrência decorrente de qualquer 
evento (problemas de transporte, defeito de fabricação ou de armazenagem, reprovado pelo município), no prazo de até 05 (cinco) dias 
corridos, improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente.
5.5 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
5.6 Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, sendo que sua inadimplên-
cia, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, 
nem poderá onerar o objeto do contrato.
5.7 Comunicar ao CIS-AMOSC, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos 
que impossibilite o seu cumprimento.
5.8 Manter a garantia e qualidade dos produtos de acordo com as especificações definidas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
5.9 Manter as condições de habilitação e qualificação técnica exigida no Edital do Pregão, comprovando-as sempre que solicitado pelo ÒR-
GÃO GERENCIADOR.
5.10 A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos o Certificado de Registro de Produto, dentro do prazo 
de validade, o qual poderá ser emitido, via internet, do site da ANVISA.
5.11 A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos Certificado de Controle de Qualidade do lote de cada 
produto, emitido pelo laboratório produtor.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CIS-AMOSC (ÓRGÃO GERENCIADOR)
6.1 Gerenciar a Ata de Registro de Preços.
6.2 Analisar e responder os questionamentos encaminhados pelo FORNECEDOR.
6.3 Emitir pareceres, elaborar e assinar Termos Aditivos às Atas de Registros de Preços.
6.4 Comunicar aos municípios consorciados, sempre que houver alterações nas condições firmadas nas Atas de Registros de preços.
6.5 Notificar extrajudicialmente o FORNECEDOR e aplicar-lhe as penalidades previstas na legislação e no Edital, assegurado o direito do 
contraditório e da ampla defesa.
6.6 Suspender o acesso do município ao sistema informatizado de pedidos de medicamentos quando este encontra-se inadimplente por 
prazo superior a 60 (sessenta) dias.
6.8 Receber e conferir os medicamentos entregues pelos fornecedores, enviando-os aos municípios solicitantes, acompanhados das respec-
tivas notas fiscais.
6.9 Rejeitar no todo ou em parte os produtos que o FORNECEDOR entregar fora das especificações do Edital.
6.10 Comunicar ao FORNECEDOR até o 5º dia útil, após a apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento 
dos produtos adquiridos e/ou a suspensão do pagamento até a entrega total dos medicamentos solicitados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS
7.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados.
7.2 Permitir a entrega de medicamentos de referência, genéricos e similares nos termos da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 58 
de 10/10/2014.
7.3 Fiscalizar a execução do contrato, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicar ao Consórcio as ocorrências de quais-
quer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte do FORNECEDOR.
7.4 Efetuar o pagamento ao CIS-AMOSC no prazo e condições estabelecidos nos contratos de rateio.
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CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO
8.1 Em atendimento ao disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, a fiscalização e o acompanhamento da exe-
cução da Ata de Registro de Preços e a entrega do objeto ficam sob o encargo e responsabilidade da comissão e ou servidor designado 
pelo município.
8.2 Os integrantes da comissão ou servidor anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
8.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência da comissão ou servidor deverão ser solicitadas a seus superiores em 
tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
8.4 A fiscalização por parte do Contratante não exclui nem reduz a responsabilidade do FORNECEDOR, inclusive perante terceiros, por 
qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos, ressaltando-se, ainda, que mesmo atestado o serviço adquirido, subsistirá a respon-
sabilidade do FORNECEDOR pela qualidade e segurança deste último.

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1 As empresas que não cumprirem as condições previstas no Edital de Pregão Eletrônico nº 01/2020 e/ou da Ata de Registro de Preços 
ficam sujeitas às seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária não superior a 5 (cinco) anos, aplicada segundo a natureza e da gravidade da falta cometida;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
9.2 A advertência será emitida pelo Consórcio sempre que a contratada descumprir qualquer obrigação;
9.3 A penalidade de multa será imposta à contratada pelo atraso injustificado na entrega do medicamento, de acordo com as alíquotas a 
seguir:
a) multa compensatória, no percentual de 10% (dez por cento), aplicado sobre o valor total da ordem de compra inadimplida;
b) multa moratória, no percentual de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, até o máximo de trinta dias, aplicado sobre o valor 
total da ordem de compra inadimplida;
9.4 A aplicação da multa não impede que sejam aplicadas outras penalidades, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo pro-
cesso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
9.5 Se a proponente não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo assinalado, ser-lhe-á aplicada a penalidade prevista na alínea “c” do 
item 9.1.
9.6 As sanções administrativas poderão ser aplicadas sem prejuízo da cobrança de perdas e danos e das ações penais cabíveis.
9.7 As multas aplicadas às empresas licitantes/contratadas deverão ser recolhidas ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa 
Catarina – CIS-AMOSC, em até 30 (trinta) dias, contados da Notificação de Imposição de Penalidade, assegurado o direito ao contraditório 
e a ampla defesa.
9.8 A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação administrativa ou judicial, sendo exigível desde a data do ato, fato ou 
omissão que lhe tiver dado causa.
9.9 A suspensão impossibilitará a participação da empresa em licitações deflagradas pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de 
Santa Catarina – CIS-AMOSC, de acordo com os prazos a seguir:
a) por até 30 (trinta) dias, quando aplicada a pena de advertência emitida pela Administração e a empresa permanecer inadimplente;
b) por até 90 (noventa) dias, quando a empresa interessada solicitar cancelamento da proposta após a abertura e antes do resultado do 
julgamento;
c) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços;
d) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada motivar a rescisão total ou parcial da autorização de fornecimento e/ou a Ata 
de Registro de Preços;
e) por até 12 (doze) meses, quando a empresa praticar atos que claramente visem à frustração dos objetivos da licitação;
f) por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a empresa apresentar documentos fraudulentos nas licitações;
g) por até 5 (cinco) anos, quando a fornecedora convocada dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar a Ata de Registro de 
Preços, 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, se comportar de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
h) até a realização do pagamento, quando a empresa receber qualquer das multas previstas no item anterior;
9.9.1 A suspensão do direito de licitar poderá ser ampliada até o dobro, em caso de reincidência;
9.10 A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Presidente do CIS-AMOSC;
9.10.1 A declaração de inidoneidade permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punibilidade ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a autoridade que a aplicou;
9.10.2 A declaração de inidoneidade terá seus efeitos extensivos a toda Administração Pública;
9.11 As sanções previstas neste edital poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais que:
a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
9.12 Fica facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penalidades previstas neste edital, no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
a contar do recebimento da notificação, que será dirigido ao Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina 
– CIS-AMOSC.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1 O presente ajuste poderá ser rescindido, independentemente 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 – DOS PREÇOS E DO REAJUSTE
11.1 Os preços são os constantes da Ata de Registro de Preços, vedado qualquer reajustamento durante o prazo de validade da Ata de 
Registro de Preços, salvo para manter o equilíbrio econômico-financeiro da proposta, nos termos da alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 
nº 8.666/93.



18/06/2020 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 3174

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 1207

11.2 O preço reequilibrado proposto não poderá ultrapassar o valor praticado no mercado.
11.2.1 O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser instruído com os seguintes documentos:
a) requerimento assinado pelo representante legal da empresa e encaminhado via correios ou protocolado diretamente na sede do órgão 
gerenciador (CIS-AMOSC);
b) cópia de documentos que comprovem o alegado (notas fiscais anteriores e posteriores ao certame, ofício/carta de laboratório, cópia da 
norma que autorizou o reajuste de preços dos medicamentos, outros documentos que entender indispensáveis);
c) demonstrativo abaixo devidamente preenchido (um para cada item).
Item da licitação
Descrição do item
Marca

DADOS QUE SERVIRAM DE BASE PARA OFERTA DE PREÇOS NA LICITAÇÃO DADOS PARA COMPROVAR O PEDIDO DE REEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO

Preço registrado na licitação Novo preço proposto
Preço de compra antes licitação Preço de compra atual
Data da compra Data da compra
Nº Nota Fiscal Nº Nota Fiscal

% da margem sobre o preço de compra % da margem sobre o preço 
de compra

11.2.2 As cópias das Notas Fiscais devem ser do mesmo laboratório/indústria;
11.3 O CIS-AMOSC poderá, a qualquer tempo, reduzir os preços registrados, de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado 
realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional ou internacional.
11.4 Ainda que ocorra a situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, fica facultado ao CIS-AMOSC, antes de 
deferir o pedido de reequilíbrio, consultar o preço das demais empresas participantes, observada a ordem de classificação, para contratar 
com a empresa que apresentar o menor preço, liberando a requerente do compromisso de entregar o produto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
12.1 O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) recusar-se a celebrar o ajuste ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido, 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 Administração nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993;
f) for impedido de licitar e contratar com o Consorcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina CIS-AMOSC ou qualquer um dos 
Municípios Consorciados, nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
12.2 O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da 
autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR.
12.3 O FORNECEDOR poderá requerer o cancelamento/desistência de item(ns) com preço(s) registrado(s) na Ata de Registro de Preços, na 
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a execução do instrumento contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força 
maior, devidamente justificado e instruído com documentos que comprovem o alegado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1 As despesas decorrentes da aquisição do objeto da presente Ata de Registro de Preços correrão à conta de dotação específica do 
orçamento do município, aprovado para os exercícios de 2020 e 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO
14.1 A presente Ata de Registro de Preços está vinculada ao Processo Licitatório n° 33/2020, Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 
01/2020 realizado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina – CIS-AMOSC (ÓRGÃO GERENCIADOR).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1 A Ata de Registro de Preços terá prazo de vigência da de 14 (quatorze) meses, contados a partir de sua assinatura, prazo suficiente 
para quitação dos pagamentos.
1.2.1 O prazo para execução do fornecimento será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, mediante justificativa, 
nos termos da Lei 8.666/1993 e Decreto Federal n. 7.892/2013.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 Observados os critérios e condições estabelecidas no Edital, o Consórcio CIS-AMOSC poderá comprar de mais de um fornecedor re-
gistrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem, quando o primeiro classificado não possua 
capacidade de fornecimento da quantidade solicitada.
16.2 A existência de preços registrados não obriga o CIS-AMOSC a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a reali-
zação de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em 
igualdade de condições.
16.3 O FORNECEDOR signatário desta Ata de Registro de Preços declara estar ciente das suas obrigações para com o CIS-AMOSC (ÓRGÃO 
GERENCIADOR) e com os municípios consorciados, nos termos do Edital e da proposta, que passam a fazer parte integrante do presente 
instrumento e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
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17.1 É competente o foro da Comarca de Chapecó-SC, para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de 
Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em 3 (três) vias de igual teor e forma.

Chapecó/SC, 10 de Junho de 2020.
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA 
(CIS-AMOSC)

MAICON CORDOVA PEREIRA
REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENTE

ATA 05/2020
Publicação Nº 2527080

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 05/2020

Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, presentes de um lado, o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE 
SANTA CATARINA – CIS-AMOSC, consórcio público, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, inscrito no CNPJ 
sob o nº 01.336.261/0001-40, com sede na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, Município de Chapecó, Estado de Santa Catarina, 
representado por sua Presidente, Senhora JANETE PARAVIZI BIANCHIN, brasileira, Prefeita do Município de Arvoredo, doravante denomina-
do ORGÃO GERENCIADOR, e os MUNICÍPIOS DE ABELARDO LUZ, ÁGUAS FRIAS, ÁGUAS DE CHAPECÓ, ARVOREDO, BOM JESUS, CAXAMBU 
DO SUL, CAMPO ERÊ, CORONEL FREITAS, CORONEL MARTINS, FORMOSA DO SUL, GALVÃO, GUATAMBU, IRATI, JARDINÓPOLIS, MAREMA, 
NOVA ERECHIM, NOVA ITABERABA, NOVO HORIZONTE, PAIAL, PLANALTO ALEGRE, PONTE SERRADA, QUILOMBO, SANTIAGO DO SUL, 
SÃO CARLOS, SERRA ALTA, SUL BRASIL E UNIÃO DO OESTE doravante denominado ORGÃO PARTICIPANTE, RESOLVEM Registrar os Preços 
em favor da empresa BASCEL SOLUÇÕES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 21.515.353/0001-02, situada 
na Travessa Luiza Henriqueta, 450, Bairro Água Branca, na cidade de Francisco Beltrão/PR, CEP 89606-649, neste ato representada pelo seu 
representante legal, Senhor Felipe Cella Baseggio, doravante denominado FORNECEDOR, para fornecimento dos itens inseridos na tabela 
anexa, parte integrante do presente instrumento, sujeitando-se as partes às determinações da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002 e as Resoluções do CIS-AMOSC nº 03, de 17 de junho de 2014; nº 04, de 03 de novembro de 2015 e, nº 
11 de 04 de março de 2020 e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INSUMOS E CORRELATOS – FARMÁCIA 
BÁSICA E PSICOTRÓPICOS, tendo por objeto a contratação de fornecedores para atender a demanda dos municípios que fazem parte do 
Consorcio Intermunicipal de Saúde – CIS-AMOSC, de acordo com as condições e especificações constantes no presente edital, inclusive em 
seus anexos, notadamente o Anexo I do Edital de Pregão, que vincula o Termo de Referência, a partir da assinatura do presente instrumento 
pelo período de 12 meses.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS (MEDICAMENTOS)
2.1 A solicitação dos produtos registrados será efetivada por meio de Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra, contendo as seguin-
tes informações:
a) a Razão Social e o CNPJ do órgão solicitante;
b) o número da Ata e o número da Autorização de Compra;
c) o nome do FORNECEDOR, o nº do Processo Licitatório e da Ata de Registro de Preços;
d) item, descrição e a quantidade do produto requisitado;
e) o valor unitário e total;
f) a dotação orçamentária;
g) as condições de pagamento, o local e prazo de entrega.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA DOS MEDICAMENTOS
3.1 Os medicamentos deverão ser entregues na sede do CIS-AMOSC, na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, na cidade de Cha-
pecó/SC, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento da Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra.
3.2 O desatendimento do prazo estabelecido no item anterior, salvo mediante justificativa prévia e aceita pelo CIS-AMOSC, sujeitará a infra-
tora às penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços.
3.3 Todas as despesas relacionadas à entrega correrão por conta do FORNECEDOR.

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 . O pagamento ocorrerá até o 30º (trigésimo) dia do mês posterior ao da data do aceite definitivo da mercadoria e da nota fiscal, o qual 
será através de crédito, mediante transferência on line, DOC ou TED na conta corrente da Contratada (A conta corrente deve ser em nome 
de pessoa jurídica, conforme CNPJ da proponente), caso seja necessário no decorrer da execução do contrato a troca de Conta Bancária, a 
Contratada deverá solicitar através de Ofício ao Setor de Tesouraria.
4.2. Na eventualidade de atraso nos pagamentos serão aceitas reclamações em até 90 (noventa) dias após seu vencimento, se não o fizer 
de forma tempestiva, e, por via de consequência, expirar o prazo aqui estabelecido sem pleitear o respectivo pagamento, ocorrerá a pre-
clusão de seu direito.
4.3. A Contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes 
de mudança de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações na legislação pertinente.
4.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou nos documentos pertinentes à contratação, ou ainda, circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a contratada providencie as medidas saneadoras.
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4.5. A iniciativa e encargo do cálculo da nota fiscal será de responsabilidade da Contratada cabendo ao CIS-AMOSC apenas a verificação do 
resultado obtido.
4.6. Na hipótese de irregularidade fiscal, a CONTRATADA deverá regularizar a sua situação no prazo de até 15 dias sob pena de aplicação 
das sanções contratuais e rescisão da ata de registro de preços. Enquanto perdurar a irregularidade fiscal, não serão emitidos autorizações 
de fornecimento ou empenhos para a licitante que estiver nessa situação.
4.7. Somente serão pagos os valores relativos aos produtos efetivamente entregues, conforme necessidade da Administração, sendo que 
esta não estará obrigada a adquirir a quantidade total dos produtos constantes no anexo I.
4.8. Não poderá ser cobrado qualquer tipo de despesa senão única e exclusivamente o valor dos itens contratados.
4.9. A Contratada deverá apresentar como condição para o recebimento de cada parcela os seguintes documentos, dentro do prazo de 
validade: Certidão Negativa de Débito (CND) relativa aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, Estadual, Municipal, Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS) e Débitos Trabalhista (CNDT).
4.10 A Razão Social e o CNPJ constantes das Notas Fiscais deverão coincidir com aquele fornecido na fase de habilitação/propostas.
4.11 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação e/ou de qualquer obrigação financeira que 
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços, juros ou cor-
reção monetária.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
5.1 Fornecer o objeto nas condições estipuladas no Edital, na Proposta e na Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra, isentos de 
defeitos de fabricação, e com prazo de validade superior a 12 (doze) meses, contado da data de entrega dos mesmos.
5.2 Entregar os produtos solicitados na sede do CIS-AMOSC, na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, CEP 89802-260, Chapecó/SC, 
acompanhados da Nota Fiscal Eletrônica preenchida com a especificação do(s) produto(s), data de fabricação, prazo de validade, número 
do lote e nome do fabricante do(s) medicamento(s) entregue(s).
5.3 Realizar o transporte dos produtos adequadamente, em ambiente climatizado, com controle de temperatura, mantendo-os em perfeitas 
condições de armazenamento para garantir a total eficiência e qualidade.
5.3.1 A inobservância das obrigações contidas no item anterior poderá ensejar a devolução dos produtos e a aplicação das penalidades 
previstas no Edital.
5.4 Substituir, as suas expensas, no todo em parte o(s) produto(s) em que se verifiquem danos em decorrência decorrente de qualquer 
evento (problemas de transporte, defeito de fabricação ou de armazenagem, reprovado pelo município), no prazo de até 05 (cinco) dias 
corridos, improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente.
5.5 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
5.6 Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, sendo que sua inadimplên-
cia, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, 
nem poderá onerar o objeto do contrato.
5.7 Comunicar ao CIS-AMOSC, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos 
que impossibilite o seu cumprimento.
5.8 Manter a garantia e qualidade dos produtos de acordo com as especificações definidas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
5.9 Manter as condições de habilitação e qualificação técnica exigida no Edital do Pregão, comprovando-as sempre que solicitado pelo ÒR-
GÃO GERENCIADOR.
5.10 A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos o Certificado de Registro de Produto, dentro do prazo 
de validade, o qual poderá ser emitido, via internet, do site da ANVISA.
5.11 A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos Certificado de Controle de Qualidade do lote de cada 
produto, emitido pelo laboratório produtor.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CIS-AMOSC (ÓRGÃO GERENCIADOR)
6.1 Gerenciar a Ata de Registro de Preços.
6.2 Analisar e responder os questionamentos encaminhados pelo FORNECEDOR.
6.3 Emitir pareceres, elaborar e assinar Termos Aditivos às Atas de Registros de Preços.
6.4 Comunicar aos municípios consorciados, sempre que houver alterações nas condições firmadas nas Atas de Registros de preços.
6.5 Notificar extrajudicialmente o FORNECEDOR e aplicar-lhe as penalidades previstas na legislação e no Edital, assegurado o direito do 
contraditório e da ampla defesa.
6.6 Suspender o acesso do município ao sistema informatizado de pedidos de medicamentos quando este encontra-se inadimplente por 
prazo superior a 60 (sessenta) dias.
6.8 Receber e conferir os medicamentos entregues pelos fornecedores, enviando-os aos municípios solicitantes, acompanhados das respec-
tivas notas fiscais.
6.9 Rejeitar no todo ou em parte os produtos que o FORNECEDOR entregar fora das especificações do Edital.
6.10 Comunicar ao FORNECEDOR até o 5º dia útil, após a apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento 
dos produtos adquiridos e/ou a suspensão do pagamento até a entrega total dos medicamentos solicitados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS
7.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados.
7.2 Permitir a entrega de medicamentos de referência, genéricos e similares nos termos da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 58 
de 10/10/2014.
7.3 Fiscalizar a execução do contrato, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicar ao Consórcio as ocorrências de quais-
quer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte do FORNECEDOR.
7.4 Efetuar o pagamento ao CIS-AMOSC no prazo e condições estabelecidos nos contratos de rateio.

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO
8.1 Em atendimento ao disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, a fiscalização e o acompanhamento da 
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execução da Ata de Registro de Preços e a entrega do objeto ficam sob o encargo e responsabilidade da comissão e ou servidor designado 
pelo município.
8.2 Os integrantes da comissão ou servidor anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
8.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência da comissão ou servidor deverão ser solicitadas a seus superiores em 
tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
8.4 A fiscalização por parte do Contratante não exclui nem reduz a responsabilidade do FORNECEDOR, inclusive perante terceiros, por 
qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos, ressaltando-se, ainda, que mesmo atestado o serviço adquirido, subsistirá a respon-
sabilidade do FORNECEDOR pela qualidade e segurança deste último.

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1 As empresas que não cumprirem as condições previstas no Edital de Pregão Eletrônico nº 01/2020 e/ou da Ata de Registro de Preços 
ficam sujeitas às seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária não superior a 5 (cinco) anos, aplicada segundo a natureza e da gravidade da falta cometida;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
9.2 A advertência será emitida pelo Consórcio sempre que a contratada descumprir qualquer obrigação;
9.3 A penalidade de multa será imposta à contratada pelo atraso injustificado na entrega do medicamento, de acordo com as alíquotas a 
seguir:
a) multa compensatória, no percentual de 10% (dez por cento), aplicado sobre o valor total da ordem de compra inadimplida;
b) multa moratória, no percentual de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, até o máximo de trinta dias, aplicado sobre o valor 
total da ordem de compra inadimplida;
9.4 A aplicação da multa não impede que sejam aplicadas outras penalidades, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo pro-
cesso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
9.5 Se a proponente não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo assinalado, ser-lhe-á aplicada a penalidade prevista na alínea “c” do 
item 9.1.
9.6 As sanções administrativas poderão ser aplicadas sem prejuízo da cobrança de perdas e danos e das ações penais cabíveis.
9.7 As multas aplicadas às empresas licitantes/contratadas deverão ser recolhidas ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa 
Catarina – CIS-AMOSC, em até 30 (trinta) dias, contados da Notificação de Imposição de Penalidade, assegurado o direito ao contraditório 
e a ampla defesa.
9.8 A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação administrativa ou judicial, sendo exigível desde a data do ato, fato ou 
omissão que lhe tiver dado causa.
9.9 A suspensão impossibilitará a participação da empresa em licitações deflagradas pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de 
Santa Catarina – CIS-AMOSC, de acordo com os prazos a seguir:
a) por até 30 (trinta) dias, quando aplicada a pena de advertência emitida pela Administração e a empresa permanecer inadimplente;
b) por até 90 (noventa) dias, quando a empresa interessada solicitar cancelamento da proposta após a abertura e antes do resultado do 
julgamento;
c) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços;
d) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada motivar a rescisão total ou parcial da autorização de fornecimento e/ou a Ata 
de Registro de Preços;
e) por até 12 (doze) meses, quando a empresa praticar atos que claramente visem à frustração dos objetivos da licitação;
f) por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a empresa apresentar documentos fraudulentos nas licitações;
g) por até 5 (cinco) anos, quando a fornecedora convocada dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar a Ata de Registro de 
Preços, 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, se comportar de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
h) até a realização do pagamento, quando a empresa receber qualquer das multas previstas no item anterior;
9.9.1 A suspensão do direito de licitar poderá ser ampliada até o dobro, em caso de reincidência;
9.10 A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Presidente do CIS-AMOSC;
9.10.1 A declaração de inidoneidade permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punibilidade ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a autoridade que a aplicou;
9.10.2 A declaração de inidoneidade terá seus efeitos extensivos a toda Administração Pública;
9.11 As sanções previstas neste edital poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais que:
a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
9.12 Fica facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penalidades previstas neste edital, no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
a contar do recebimento da notificação, que será dirigido ao Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina 
– CIS-AMOSC.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1 O presente ajuste poderá ser rescindido, independentemente 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 – DOS PREÇOS E DO REAJUSTE
11.1 Os preços são os constantes da Ata de Registro de Preços, vedado qualquer reajustamento durante o prazo de validade da Ata de 
Registro de Preços, salvo para manter o equilíbrio econômico-financeiro da proposta, nos termos da alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 
nº 8.666/93.
11.2 O preço reequilibrado proposto não poderá ultrapassar o valor praticado no mercado.
11.2.1 O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser instruído com os seguintes documentos:
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a) requerimento assinado pelo representante legal da empresa e encaminhado via correios ou protocolado diretamente na sede do órgão 
gerenciador (CIS-AMOSC);
b) cópia de documentos que comprovem o alegado (notas fiscais anteriores e posteriores ao certame, ofício/carta de laboratório, cópia da 
norma que autorizou o reajuste de preços dos medicamentos, outros documentos que entender indispensáveis);
c) demonstrativo abaixo devidamente preenchido (um para cada item).
Item da licitação
Descrição do item
Marca

DADOS QUE SERVIRAM DE BASE PARA OFERTA DE PREÇOS NA LICITAÇÃO DADOS PARA COMPROVAR O PEDIDO DE REEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO

Preço registrado na licitação Novo preço proposto
Preço de compra antes licitação Preço de compra atual
Data da compra Data da compra
Nº Nota Fiscal Nº Nota Fiscal

% da margem sobre o preço de compra % da margem sobre o preço 
de compra

11.2.2 As cópias das Notas Fiscais devem ser do mesmo laboratório/indústria;
11.3 O CIS-AMOSC poderá, a qualquer tempo, reduzir os preços registrados, de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado 
realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional ou internacional.
11.4 Ainda que ocorra a situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, fica facultado ao CIS-AMOSC, antes de 
deferir o pedido de reequilíbrio, consultar o preço das demais empresas participantes, observada a ordem de classificação, para contratar 
com a empresa que apresentar o menor preço, liberando a requerente do compromisso de entregar o produto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
12.1 O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) recusar-se a celebrar o ajuste ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido, 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 Administração nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993;
f) for impedido de licitar e contratar com o Consorcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina CIS-AMOSC ou qualquer um dos 
Municípios Consorciados, nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
12.2 O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da 
autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR.
12.3 O FORNECEDOR poderá requerer o cancelamento/desistência de item(ns) com preço(s) registrado(s) na Ata de Registro de Preços, na 
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a execução do instrumento contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força 
maior, devidamente justificado e instruído com documentos que comprovem o alegado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1 As despesas decorrentes da aquisição do objeto da presente Ata de Registro de Preços correrão à conta de dotação específica do 
orçamento do município, aprovado para os exercícios de 2020 e 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO
14.1 A presente Ata de Registro de Preços está vinculada ao Processo Licitatório n° 33/2020, Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 
01/2020 realizado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina – CIS-AMOSC (ÓRGÃO GERENCIADOR).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1 A Ata de Registro de Preços terá prazo de vigência da de 14 (quatorze) meses, contados a partir de sua assinatura, prazo suficiente 
para quitação dos pagamentos.
1.2.1 O prazo para execução do fornecimento será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, mediante justificativa, 
nos termos da Lei 8.666/1993 e Decreto Federal n. 7.892/2013.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 Observados os critérios e condições estabelecidas no Edital, o Consórcio CIS-AMOSC poderá comprar de mais de um fornecedor re-
gistrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem, quando o primeiro classificado não possua 
capacidade de fornecimento da quantidade solicitada.
16.2 A existência de preços registrados não obriga o CIS-AMOSC a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a reali-
zação de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em 
igualdade de condições.
16.3 O FORNECEDOR signatário desta Ata de Registro de Preços declara estar ciente das suas obrigações para com o CIS-AMOSC (ÓRGÃO 
GERENCIADOR) e com os municípios consorciados, nos termos do Edital e da proposta, que passam a fazer parte integrante do presente 
instrumento e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
17.1 É competente o foro da Comarca de Chapecó-SC, para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de 
Preços.
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E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em 3 (três) vias de igual teor e forma.

Chapecó/SC, 10 de Junho de 2020.
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA 
(CIS-AMOSC) FELIPE CELLA BASEGGIO REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENTE

ATA 06/2020
Publicação Nº 2527081

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 06/2020

Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, presentes de um lado, o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE 
DE SANTA CATARINA – CIS-AMOSC, consórcio público, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, inscrito no 
CNPJ sob o nº 01.336.261/0001-40, com sede na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, Município de Chapecó, Estado de Santa 
Catarina, representado por sua Presidente, Senhora JANETE PARAVIZI BIANCHIN, brasileira, Prefeita do Município de Arvoredo, doravante 
denominado ORGÃO GERENCIADOR, e os MUNICÍPIOS DE ABELARDO LUZ, ÁGUAS FRIAS, ÁGUAS DE CHAPECÓ, ARVOREDO, BOM JESUS, 
CAXAMBU DO SUL, CAMPO ERÊ, CORONEL FREITAS, CORONEL MARTINS, FORMOSA DO SUL, GALVÃO, GUATAMBU, IRATI, JARDINÓPOLIS, 
MAREMA, NOVA ERECHIM, NOVA ITABERABA, NOVO HORIZONTE, PAIAL, PLANALTO ALEGRE, PONTE SERRADA, QUILOMBO, SANTIAGO 
DO SUL, SÃO CARLOS, SERRA ALTA, SUL BRASIL E UNIÃO DO OESTE doravante denominado ORGÃO PARTICIPANTE, RESOLVEM Regis-
trar os Preços em favor da empresa BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 
49.475.833/0016-84, situada na Rodovia Fernão Dias, s/n, KM 933 Norte, Bairro Pessegueiros, na cidade de Extrema/MG – CEP: 37.640-
000, neste ato representada pelo seu representante legal, Senhor Cleiton de Castro Marques, doravante denominado FORNECEDOR, para 
fornecimento dos itens inseridos na tabela anexa, parte integrante do presente instrumento, sujeitando-se as partes às determinações da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e as Resoluções do CIS-AMOSC nº 03, de 17 de junho de 2014; 
nº 04, de 03 de novembro de 2015 e, nº 11 de 04 de março de 2020 e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata 
de Registro de Preços.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INSUMOS E CORRELATOS – FARMÁCIA 
BÁSICA E PSICOTRÓPICOS, tendo por objeto a contratação de fornecedores para atender a demanda dos municípios que fazem parte do 
Consorcio Intermunicipal de Saúde – CIS-AMOSC, de acordo com as condições e especificações constantes no presente edital, inclusive em 
seus anexos, notadamente o Anexo I do Edital de Pregão, que vincula o Termo de Referência, a partir da assinatura do presente instrumento 
pelo período de 12 meses.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS (MEDICAMENTOS)
2.1 A solicitação dos produtos registrados será efetivada por meio de Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra, contendo as seguin-
tes informações:
a) a Razão Social e o CNPJ do órgão solicitante;
b) o número da Ata e o número da Autorização de Compra;
c) o nome do FORNECEDOR, o nº do Processo Licitatório e da Ata de Registro de Preços;
d) item, descrição e a quantidade do produto requisitado;
e) o valor unitário e total;
f) a dotação orçamentária;
g) as condições de pagamento, o local e prazo de entrega.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA DOS MEDICAMENTOS
3.1 Os medicamentos deverão ser entregues na sede do CIS-AMOSC, na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, na cidade de Cha-
pecó/SC, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento da Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra.
3.2 O desatendimento do prazo estabelecido no item anterior, salvo mediante justificativa prévia e aceita pelo CIS-AMOSC, sujeitará a infra-
tora às penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços.
3.3 Todas as despesas relacionadas à entrega correrão por conta do FORNECEDOR.

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 . O pagamento ocorrerá até o 30º (trigésimo) dia do mês posterior ao da data do aceite definitivo da mercadoria e da nota fiscal, o qual 
será através de crédito, mediante transferência on line, DOC ou TED na conta corrente da Contratada (A conta corrente deve ser em nome 
de pessoa jurídica, conforme CNPJ da proponente), caso seja necessário no decorrer da execução do contrato a troca de Conta Bancária, a 
Contratada deverá solicitar através de Ofício ao Setor de Tesouraria.
4.2. Na eventualidade de atraso nos pagamentos serão aceitas reclamações em até 90 (noventa) dias após seu vencimento, se não o fizer 
de forma tempestiva, e, por via de consequência, expirar o prazo aqui estabelecido sem pleitear o respectivo pagamento, ocorrerá a pre-
clusão de seu direito.
4.3. A Contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes 
de mudança de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações na legislação pertinente.
4.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou nos documentos pertinentes à contratação, ou ainda, circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a contratada providencie as medidas saneadoras.
4.5. A iniciativa e encargo do cálculo da nota fiscal será de responsabilidade da Contratada cabendo ao CIS-AMOSC apenas a verificação do 
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resultado obtido.
4.6. Na hipótese de irregularidade fiscal, a CONTRATADA deverá regularizar a sua situação no prazo de até 15 dias sob pena de aplicação 
das sanções contratuais e rescisão da ata de registro de preços. Enquanto perdurar a irregularidade fiscal, não serão emitidos autorizações 
de fornecimento ou empenhos para a licitante que estiver nessa situação.
4.7. Somente serão pagos os valores relativos aos produtos efetivamente entregues, conforme necessidade da Administração, sendo que 
esta não estará obrigada a adquirir a quantidade total dos produtos constantes no anexo I.
4.8. Não poderá ser cobrado qualquer tipo de despesa senão única e exclusivamente o valor dos itens contratados.
4.9. A Contratada deverá apresentar como condição para o recebimento de cada parcela os seguintes documentos, dentro do prazo de 
validade: Certidão Negativa de Débito (CND) relativa aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, Estadual, Municipal, Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS) e Débitos Trabalhista (CNDT).
4.10 A Razão Social e o CNPJ constantes das Notas Fiscais deverão coincidir com aquele fornecido na fase de habilitação/propostas.
4.11 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação e/ou de qualquer obrigação financeira que 
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços, juros ou cor-
reção monetária.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
5.1 Fornecer o objeto nas condições estipuladas no Edital, na Proposta e na Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra, isentos de 
defeitos de fabricação, e com prazo de validade superior a 12 (doze) meses, contado da data de entrega dos mesmos.
5.2 Entregar os produtos solicitados na sede do CIS-AMOSC, na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, CEP 89802-260, Chapecó/SC, 
acompanhados da Nota Fiscal Eletrônica preenchida com a especificação do(s) produto(s), data de fabricação, prazo de validade, número 
do lote e nome do fabricante do(s) medicamento(s) entregue(s).
5.3 Realizar o transporte dos produtos adequadamente, em ambiente climatizado, com controle de temperatura, mantendo-os em perfeitas 
condições de armazenamento para garantir a total eficiência e qualidade.
5.3.1 A inobservância das obrigações contidas no item anterior poderá ensejar a devolução dos produtos e a aplicação das penalidades 
previstas no Edital.
5.4 Substituir, as suas expensas, no todo em parte o(s) produto(s) em que se verifiquem danos em decorrência decorrente de qualquer 
evento (problemas de transporte, defeito de fabricação ou de armazenagem, reprovado pelo município), no prazo de até 05 (cinco) dias 
corridos, improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente.
5.5 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
5.6 Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, sendo que sua inadimplên-
cia, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, 
nem poderá onerar o objeto do contrato.
5.7 Comunicar ao CIS-AMOSC, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos 
que impossibilite o seu cumprimento.
5.8 Manter a garantia e qualidade dos produtos de acordo com as especificações definidas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
5.9 Manter as condições de habilitação e qualificação técnica exigida no Edital do Pregão, comprovando-as sempre que solicitado pelo ÒR-
GÃO GERENCIADOR.
5.10 A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos o Certificado de Registro de Produto, dentro do prazo 
de validade, o qual poderá ser emitido, via internet, do site da ANVISA.
5.11 A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos Certificado de Controle de Qualidade do lote de cada 
produto, emitido pelo laboratório produtor.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CIS-AMOSC (ÓRGÃO GERENCIADOR)
6.1 Gerenciar a Ata de Registro de Preços.
6.2 Analisar e responder os questionamentos encaminhados pelo FORNECEDOR.
6.3 Emitir pareceres, elaborar e assinar Termos Aditivos às Atas de Registros de Preços.
6.4 Comunicar aos municípios consorciados, sempre que houver alterações nas condições firmadas nas Atas de Registros de preços.
6.5 Notificar extrajudicialmente o FORNECEDOR e aplicar-lhe as penalidades previstas na legislação e no Edital, assegurado o direito do 
contraditório e da ampla defesa.
6.6 Suspender o acesso do município ao sistema informatizado de pedidos de medicamentos quando este encontra-se inadimplente por 
prazo superior a 60 (sessenta) dias.
6.8 Receber e conferir os medicamentos entregues pelos fornecedores, enviando-os aos municípios solicitantes, acompanhados das respec-
tivas notas fiscais.
6.9 Rejeitar no todo ou em parte os produtos que o FORNECEDOR entregar fora das especificações do Edital.
6.10 Comunicar ao FORNECEDOR até o 5º dia útil, após a apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento 
dos produtos adquiridos e/ou a suspensão do pagamento até a entrega total dos medicamentos solicitados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS
7.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados.
7.2 Permitir a entrega de medicamentos de referência, genéricos e similares nos termos da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 58 
de 10/10/2014.
7.3 Fiscalizar a execução do contrato, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicar ao Consórcio as ocorrências de quais-
quer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte do FORNECEDOR.
7.4 Efetuar o pagamento ao CIS-AMOSC no prazo e condições estabelecidos nos contratos de rateio.

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO
8.1 Em atendimento ao disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, a fiscalização e o acompanhamento da exe-
cução da Ata de Registro de Preços e a entrega do objeto ficam sob o encargo e responsabilidade da comissão e ou servidor designado 
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pelo município.
8.2 Os integrantes da comissão ou servidor anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
8.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência da comissão ou servidor deverão ser solicitadas a seus superiores em 
tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
8.4 A fiscalização por parte do Contratante não exclui nem reduz a responsabilidade do FORNECEDOR, inclusive perante terceiros, por 
qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos, ressaltando-se, ainda, que mesmo atestado o serviço adquirido, subsistirá a respon-
sabilidade do FORNECEDOR pela qualidade e segurança deste último.

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1 As empresas que não cumprirem as condições previstas no Edital de Pregão Eletrônico nº 01/2020 e/ou da Ata de Registro de Preços 
ficam sujeitas às seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária não superior a 5 (cinco) anos, aplicada segundo a natureza e da gravidade da falta cometida;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
9.2 A advertência será emitida pelo Consórcio sempre que a contratada descumprir qualquer obrigação;
9.3 A penalidade de multa será imposta à contratada pelo atraso injustificado na entrega do medicamento, de acordo com as alíquotas a 
seguir:
a) multa compensatória, no percentual de 10% (dez por cento), aplicado sobre o valor total da ordem de compra inadimplida;
b) multa moratória, no percentual de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, até o máximo de trinta dias, aplicado sobre o valor 
total da ordem de compra inadimplida;
9.4 A aplicação da multa não impede que sejam aplicadas outras penalidades, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo pro-
cesso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
9.5 Se a proponente não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo assinalado, ser-lhe-á aplicada a penalidade prevista na alínea “c” do 
item 9.1.
9.6 As sanções administrativas poderão ser aplicadas sem prejuízo da cobrança de perdas e danos e das ações penais cabíveis.
9.7 As multas aplicadas às empresas licitantes/contratadas deverão ser recolhidas ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa 
Catarina – CIS-AMOSC, em até 30 (trinta) dias, contados da Notificação de Imposição de Penalidade, assegurado o direito ao contraditório 
e a ampla defesa.
9.8 A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação administrativa ou judicial, sendo exigível desde a data do ato, fato ou 
omissão que lhe tiver dado causa.
9.9 A suspensão impossibilitará a participação da empresa em licitações deflagradas pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de 
Santa Catarina – CIS-AMOSC, de acordo com os prazos a seguir:
a) por até 30 (trinta) dias, quando aplicada a pena de advertência emitida pela Administração e a empresa permanecer inadimplente;
b) por até 90 (noventa) dias, quando a empresa interessada solicitar cancelamento da proposta após a abertura e antes do resultado do 
julgamento;
c) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços;
d) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada motivar a rescisão total ou parcial da autorização de fornecimento e/ou a Ata 
de Registro de Preços;
e) por até 12 (doze) meses, quando a empresa praticar atos que claramente visem à frustração dos objetivos da licitação;
f) por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a empresa apresentar documentos fraudulentos nas licitações;
g) por até 5 (cinco) anos, quando a fornecedora convocada dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar a Ata de Registro de 
Preços, 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, se comportar de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
h) até a realização do pagamento, quando a empresa receber qualquer das multas previstas no item anterior;
9.9.1 A suspensão do direito de licitar poderá ser ampliada até o dobro, em caso de reincidência;
9.10 A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Presidente do CIS-AMOSC;
9.10.1 A declaração de inidoneidade permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punibilidade ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a autoridade que a aplicou;
9.10.2 A declaração de inidoneidade terá seus efeitos extensivos a toda Administração Pública;
9.11 As sanções previstas neste edital poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais que:
a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
9.12 Fica facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penalidades previstas neste edital, no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
a contar do recebimento da notificação, que será dirigido ao Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina 
– CIS-AMOSC.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1 O presente ajuste poderá ser rescindido, independentemente 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 – DOS PREÇOS E DO REAJUSTE
11.1 Os preços são os constantes da Ata de Registro de Preços, vedado qualquer reajustamento durante o prazo de validade da Ata de 
Registro de Preços, salvo para manter o equilíbrio econômico-financeiro da proposta, nos termos da alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 
nº 8.666/93.
11.2 O preço reequilibrado proposto não poderá ultrapassar o valor praticado no mercado.
11.2.1 O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser instruído com os seguintes documentos:
a) requerimento assinado pelo representante legal da empresa e encaminhado via correios ou protocolado diretamente na sede do órgão 
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gerenciador (CIS-AMOSC);
b) cópia de documentos que comprovem o alegado (notas fiscais anteriores e posteriores ao certame, ofício/carta de laboratório, cópia da 
norma que autorizou o reajuste de preços dos medicamentos, outros documentos que entender indispensáveis);
c) demonstrativo abaixo devidamente preenchido (um para cada item).
Item da licitação
Descrição do item
Marca

DADOS QUE SERVIRAM DE BASE PARA OFERTA DE PREÇOS NA LICITAÇÃO DADOS PARA COMPROVAR O PEDIDO DE REEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO

Preço registrado na licitação Novo preço proposto
Preço de compra antes licitação Preço de compra atual
Data da compra Data da compra
Nº Nota Fiscal Nº Nota Fiscal

% da margem sobre o preço de compra % da margem sobre o preço 
de compra

11.2.2 As cópias das Notas Fiscais devem ser do mesmo laboratório/indústria;
11.3 O CIS-AMOSC poderá, a qualquer tempo, reduzir os preços registrados, de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado 
realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional ou internacional.
11.4 Ainda que ocorra a situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, fica facultado ao CIS-AMOSC, antes de 
deferir o pedido de reequilíbrio, consultar o preço das demais empresas participantes, observada a ordem de classificação, para contratar 
com a empresa que apresentar o menor preço, liberando a requerente do compromisso de entregar o produto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
12.1 O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) recusar-se a celebrar o ajuste ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido, 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 Administração nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993;
f) for impedido de licitar e contratar com o Consorcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina CIS-AMOSC ou qualquer um dos 
Municípios Consorciados, nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
12.2 O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da 
autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR.
12.3 O FORNECEDOR poderá requerer o cancelamento/desistência de item(ns) com preço(s) registrado(s) na Ata de Registro de Preços, na 
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a execução do instrumento contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força 
maior, devidamente justificado e instruído com documentos que comprovem o alegado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1 As despesas decorrentes da aquisição do objeto da presente Ata de Registro de Preços correrão à conta de dotação específica do 
orçamento do município, aprovado para os exercícios de 2020 e 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO
14.1 A presente Ata de Registro de Preços está vinculada ao Processo Licitatório n° 33/2020, Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 
01/2020 realizado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina – CIS-AMOSC (ÓRGÃO GERENCIADOR).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1 A Ata de Registro de Preços terá prazo de vigência da de 14 (quatorze) meses, contados a partir de sua assinatura, prazo suficiente 
para quitação dos pagamentos.
1.2.1 O prazo para execução do fornecimento será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, mediante justificativa, 
nos termos da Lei 8.666/1993 e Decreto Federal n. 7.892/2013.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 Observados os critérios e condições estabelecidas no Edital, o Consórcio CIS-AMOSC poderá comprar de mais de um fornecedor re-
gistrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem, quando o primeiro classificado não possua 
capacidade de fornecimento da quantidade solicitada.
16.2 A existência de preços registrados não obriga o CIS-AMOSC a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a reali-
zação de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em 
igualdade de condições.
16.3 O FORNECEDOR signatário desta Ata de Registro de Preços declara estar ciente das suas obrigações para com o CIS-AMOSC (ÓRGÃO 
GERENCIADOR) e com os municípios consorciados, nos termos do Edital e da proposta, que passam a fazer parte integrante do presente 
instrumento e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
17.1 É competente o foro da Comarca de Chapecó-SC, para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de 
Preços.
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E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em 3 (três) vias de igual teor e forma.

Chapecó/SC, 10 de Junho de 2020.
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA 
(CIS-AMOSC) CLEITON DE CASTRO MARQUES REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENTE

ATA 07/2020
Publicação Nº 2527082

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 07/2020

Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, presentes de um lado, o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE 
SANTA CATARINA – CIS-AMOSC, consórcio público, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, inscrito no CNPJ 
sob o nº 01.336.261/0001-40, com sede na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, Município de Chapecó, Estado de Santa Catarina, 
representado por sua Presidente, Senhora JANETE PARAVIZI BIANCHIN, brasileira, Prefeita do Município de Arvoredo, doravante denomina-
do ORGÃO GERENCIADOR, e os MUNICÍPIOS DE ABELARDO LUZ, ÁGUAS FRIAS, ÁGUAS DE CHAPECÓ, ARVOREDO, BOM JESUS, CAXAMBU 
DO SUL, CAMPO ERÊ, CORONEL FREITAS, CORONEL MARTINS, FORMOSA DO SUL, GALVÃO, GUATAMBU, IRATI, JARDINÓPOLIS, MAREMA, 
NOVA ERECHIM, NOVA ITABERABA, NOVO HORIZONTE, PAIAL, PLANALTO ALEGRE, PONTE SERRADA, QUILOMBO, SANTIAGO DO SUL, 
SÃO CARLOS, SERRA ALTA, SUL BRASIL E UNIÃO DO OESTE doravante denominado ORGÃO PARTICIPANTE, RESOLVEM Registrar os Preços 
em favor da empresa CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
sob o nº 03.652.030/0001-70, situada na BR 480, 795, CEP: 99.740-000, cidade de Barão de Cotegipe/RS, neste ato representada pelo seu 
representante legal, Senhor Edivar Szymanski doravante denominado FORNECEDOR, para fornecimento dos itens inseridos na tabela anexa, 
parte integrante do presente instrumento, sujeitando-se as partes às determinações da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002 e as Resoluções do CIS-AMOSC nº 03, de 17 de junho de 2014; nº 04, de 03 de novembro de 2015 e, nº 11 de 04 
de março de 2020 e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INSUMOS E CORRELATOS – FARMÁCIA 
BÁSICA E PSICOTRÓPICOS, tendo por objeto a contratação de fornecedores para atender a demanda dos municípios que fazem parte do 
Consorcio Intermunicipal de Saúde – CIS-AMOSC, de acordo com as condições e especificações constantes no presente edital, inclusive em 
seus anexos, notadamente o Anexo I do Edital de Pregão, que vincula o Termo de Referência, a partir da assinatura do presente instrumento 
pelo período de 12 meses.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS (MEDICAMENTOS)
2.1 A solicitação dos produtos registrados será efetivada por meio de Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra, contendo as seguin-
tes informações:
a) a Razão Social e o CNPJ do órgão solicitante;
b) o número da Ata e o número da Autorização de Compra;
c) o nome do FORNECEDOR, o nº do Processo Licitatório e da Ata de Registro de Preços;
d) item, descrição e a quantidade do produto requisitado;
e) o valor unitário e total;
f) a dotação orçamentária;
g) as condições de pagamento, o local e prazo de entrega.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA DOS MEDICAMENTOS
3.1 Os medicamentos deverão ser entregues na sede do CIS-AMOSC, na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, na cidade de Cha-
pecó/SC, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento da Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra.
3.2 O desatendimento do prazo estabelecido no item anterior, salvo mediante justificativa prévia e aceita pelo CIS-AMOSC, sujeitará a infra-
tora às penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços.
3.3 Todas as despesas relacionadas à entrega correrão por conta do FORNECEDOR.

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 . O pagamento ocorrerá até o 30º (trigésimo) dia do mês posterior ao da data do aceite definitivo da mercadoria e da nota fiscal, o qual 
será através de crédito, mediante transferência on line, DOC ou TED na conta corrente da Contratada (A conta corrente deve ser em nome 
de pessoa jurídica, conforme CNPJ da proponente), caso seja necessário no decorrer da execução do contrato a troca de Conta Bancária, a 
Contratada deverá solicitar através de Ofício ao Setor de Tesouraria.
4.2. Na eventualidade de atraso nos pagamentos serão aceitas reclamações em até 90 (noventa) dias após seu vencimento, se não o fizer 
de forma tempestiva, e, por via de consequência, expirar o prazo aqui estabelecido sem pleitear o respectivo pagamento, ocorrerá a pre-
clusão de seu direito.
4.3. A Contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes 
de mudança de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações na legislação pertinente.
4.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou nos documentos pertinentes à contratação, ou ainda, circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a contratada providencie as medidas saneadoras.
4.5. A iniciativa e encargo do cálculo da nota fiscal será de responsabilidade da Contratada cabendo ao CIS-AMOSC apenas a verificação do 
resultado obtido.
4.6. Na hipótese de irregularidade fiscal, a CONTRATADA deverá regularizar a sua situação no prazo de até 15 dias sob pena de aplicação 
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das sanções contratuais e rescisão da ata de registro de preços. Enquanto perdurar a irregularidade fiscal, não serão emitidos autorizações 
de fornecimento ou empenhos para a licitante que estiver nessa situação.
4.7. Somente serão pagos os valores relativos aos produtos efetivamente entregues, conforme necessidade da Administração, sendo que 
esta não estará obrigada a adquirir a quantidade total dos produtos constantes no anexo I.
4.8. Não poderá ser cobrado qualquer tipo de despesa senão única e exclusivamente o valor dos itens contratados.
4.9. A Contratada deverá apresentar como condição para o recebimento de cada parcela os seguintes documentos, dentro do prazo de 
validade: Certidão Negativa de Débito (CND) relativa aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, Estadual, Municipal, Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS) e Débitos Trabalhista (CNDT).
4.10 A Razão Social e o CNPJ constantes das Notas Fiscais deverão coincidir com aquele fornecido na fase de habilitação/propostas.
4.11 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação e/ou de qualquer obrigação financeira que 
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços, juros ou cor-
reção monetária.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
5.1 Fornecer o objeto nas condições estipuladas no Edital, na Proposta e na Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra, isentos de 
defeitos de fabricação, e com prazo de validade superior a 12 (doze) meses, contado da data de entrega dos mesmos.
5.2 Entregar os produtos solicitados na sede do CIS-AMOSC, na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, CEP 89802-260, Chapecó/SC, 
acompanhados da Nota Fiscal Eletrônica preenchida com a especificação do(s) produto(s), data de fabricação, prazo de validade, número 
do lote e nome do fabricante do(s) medicamento(s) entregue(s).
5.3 Realizar o transporte dos produtos adequadamente, em ambiente climatizado, com controle de temperatura, mantendo-os em perfeitas 
condições de armazenamento para garantir a total eficiência e qualidade.
5.3.1 A inobservância das obrigações contidas no item anterior poderá ensejar a devolução dos produtos e a aplicação das penalidades 
previstas no Edital.
5.4 Substituir, as suas expensas, no todo em parte o(s) produto(s) em que se verifiquem danos em decorrência decorrente de qualquer 
evento (problemas de transporte, defeito de fabricação ou de armazenagem, reprovado pelo município), no prazo de até 05 (cinco) dias 
corridos, improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente.
5.5 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
5.6 Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, sendo que sua inadimplên-
cia, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, 
nem poderá onerar o objeto do contrato.
5.7 Comunicar ao CIS-AMOSC, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos 
que impossibilite o seu cumprimento.
5.8 Manter a garantia e qualidade dos produtos de acordo com as especificações definidas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
5.9 Manter as condições de habilitação e qualificação técnica exigida no Edital do Pregão, comprovando-as sempre que solicitado pelo ÒR-
GÃO GERENCIADOR.
5.10 A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos o Certificado de Registro de Produto, dentro do prazo 
de validade, o qual poderá ser emitido, via internet, do site da ANVISA.
5.11 A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos Certificado de Controle de Qualidade do lote de cada 
produto, emitido pelo laboratório produtor.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CIS-AMOSC (ÓRGÃO GERENCIADOR)
6.1 Gerenciar a Ata de Registro de Preços.
6.2 Analisar e responder os questionamentos encaminhados pelo FORNECEDOR.
6.3 Emitir pareceres, elaborar e assinar Termos Aditivos às Atas de Registros de Preços.
6.4 Comunicar aos municípios consorciados, sempre que houver alterações nas condições firmadas nas Atas de Registros de preços.
6.5 Notificar extrajudicialmente o FORNECEDOR e aplicar-lhe as penalidades previstas na legislação e no Edital, assegurado o direito do 
contraditório e da ampla defesa.
6.6 Suspender o acesso do município ao sistema informatizado de pedidos de medicamentos quando este encontra-se inadimplente por 
prazo superior a 60 (sessenta) dias.
6.8 Receber e conferir os medicamentos entregues pelos fornecedores, enviando-os aos municípios solicitantes, acompanhados das respec-
tivas notas fiscais.
6.9 Rejeitar no todo ou em parte os produtos que o FORNECEDOR entregar fora das especificações do Edital.
6.10 Comunicar ao FORNECEDOR até o 5º dia útil, após a apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento 
dos produtos adquiridos e/ou a suspensão do pagamento até a entrega total dos medicamentos solicitados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS
7.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados.
7.2 Permitir a entrega de medicamentos de referência, genéricos e similares nos termos da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 58 
de 10/10/2014.
7.3 Fiscalizar a execução do contrato, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicar ao Consórcio as ocorrências de quais-
quer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte do FORNECEDOR.
7.4 Efetuar o pagamento ao CIS-AMOSC no prazo e condições estabelecidos nos contratos de rateio.

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO
8.1 Em atendimento ao disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, a fiscalização e o acompanhamento da exe-
cução da Ata de Registro de Preços e a entrega do objeto ficam sob o encargo e responsabilidade da comissão e ou servidor designado 
pelo município.
8.2 Os integrantes da comissão ou servidor anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, 
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determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
8.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência da comissão ou servidor deverão ser solicitadas a seus superiores em 
tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
8.4 A fiscalização por parte do Contratante não exclui nem reduz a responsabilidade do FORNECEDOR, inclusive perante terceiros, por 
qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos, ressaltando-se, ainda, que mesmo atestado o serviço adquirido, subsistirá a respon-
sabilidade do FORNECEDOR pela qualidade e segurança deste último.

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1 As empresas que não cumprirem as condições previstas no Edital de Pregão Eletrônico nº 01/2020 e/ou da Ata de Registro de Preços 
ficam sujeitas às seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária não superior a 5 (cinco) anos, aplicada segundo a natureza e da gravidade da falta cometida;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
9.2 A advertência será emitida pelo Consórcio sempre que a contratada descumprir qualquer obrigação;
9.3 A penalidade de multa será imposta à contratada pelo atraso injustificado na entrega do medicamento, de acordo com as alíquotas a 
seguir:
a) multa compensatória, no percentual de 10% (dez por cento), aplicado sobre o valor total da ordem de compra inadimplida;
b) multa moratória, no percentual de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, até o máximo de trinta dias, aplicado sobre o valor 
total da ordem de compra inadimplida;
9.4 A aplicação da multa não impede que sejam aplicadas outras penalidades, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo pro-
cesso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
9.5 Se a proponente não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo assinalado, ser-lhe-á aplicada a penalidade prevista na alínea “c” do 
item 9.1.
9.6 As sanções administrativas poderão ser aplicadas sem prejuízo da cobrança de perdas e danos e das ações penais cabíveis.
9.7 As multas aplicadas às empresas licitantes/contratadas deverão ser recolhidas ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa 
Catarina – CIS-AMOSC, em até 30 (trinta) dias, contados da Notificação de Imposição de Penalidade, assegurado o direito ao contraditório 
e a ampla defesa.
9.8 A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação administrativa ou judicial, sendo exigível desde a data do ato, fato ou 
omissão que lhe tiver dado causa.
9.9 A suspensão impossibilitará a participação da empresa em licitações deflagradas pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de 
Santa Catarina – CIS-AMOSC, de acordo com os prazos a seguir:
a) por até 30 (trinta) dias, quando aplicada a pena de advertência emitida pela Administração e a empresa permanecer inadimplente;
b) por até 90 (noventa) dias, quando a empresa interessada solicitar cancelamento da proposta após a abertura e antes do resultado do 
julgamento;
c) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços;
d) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada motivar a rescisão total ou parcial da autorização de fornecimento e/ou a Ata 
de Registro de Preços;
e) por até 12 (doze) meses, quando a empresa praticar atos que claramente visem à frustração dos objetivos da licitação;
f) por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a empresa apresentar documentos fraudulentos nas licitações;
g) por até 5 (cinco) anos, quando a fornecedora convocada dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar a Ata de Registro de 
Preços, 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, se comportar de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
h) até a realização do pagamento, quando a empresa receber qualquer das multas previstas no item anterior;
9.9.1 A suspensão do direito de licitar poderá ser ampliada até o dobro, em caso de reincidência;
9.10 A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Presidente do CIS-AMOSC;
9.10.1 A declaração de inidoneidade permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punibilidade ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a autoridade que a aplicou;
9.10.2 A declaração de inidoneidade terá seus efeitos extensivos a toda Administração Pública;
9.11 As sanções previstas neste edital poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais que:
a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
9.12 Fica facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penalidades previstas neste edital, no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
a contar do recebimento da notificação, que será dirigido ao Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina 
– CIS-AMOSC.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1 O presente ajuste poderá ser rescindido, independentemente 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 – DOS PREÇOS E DO REAJUSTE
11.1 Os preços são os constantes da Ata de Registro de Preços, vedado qualquer reajustamento durante o prazo de validade da Ata de 
Registro de Preços, salvo para manter o equilíbrio econômico-financeiro da proposta, nos termos da alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 
nº 8.666/93.
11.2 O preço reequilibrado proposto não poderá ultrapassar o valor praticado no mercado.
11.2.1 O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser instruído com os seguintes documentos:
a) requerimento assinado pelo representante legal da empresa e encaminhado via correios ou protocolado diretamente na sede do órgão 
gerenciador (CIS-AMOSC);
b) cópia de documentos que comprovem o alegado (notas fiscais anteriores e posteriores ao certame, ofício/carta de laboratório, cópia da 
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norma que autorizou o reajuste de preços dos medicamentos, outros documentos que entender indispensáveis);
c) demonstrativo abaixo devidamente preenchido (um para cada item).
Item da licitação
Descrição do item
Marca

DADOS QUE SERVIRAM DE BASE PARA OFERTA DE PREÇOS NA LICITAÇÃO DADOS PARA COMPROVAR O PEDIDO DE REEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO

Preço registrado na licitação Novo preço proposto
Preço de compra antes licitação Preço de compra atual
Data da compra Data da compra
Nº Nota Fiscal Nº Nota Fiscal

% da margem sobre o preço de compra % da margem sobre o preço 
de compra

11.2.2 As cópias das Notas Fiscais devem ser do mesmo laboratório/indústria;
11.3 O CIS-AMOSC poderá, a qualquer tempo, reduzir os preços registrados, de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado 
realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional ou internacional.
11.4 Ainda que ocorra a situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, fica facultado ao CIS-AMOSC, antes de 
deferir o pedido de reequilíbrio, consultar o preço das demais empresas participantes, observada a ordem de classificação, para contratar 
com a empresa que apresentar o menor preço, liberando a requerente do compromisso de entregar o produto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
12.1 O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) recusar-se a celebrar o ajuste ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido, 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 Administração nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993;
f) for impedido de licitar e contratar com o Consorcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina CIS-AMOSC ou qualquer um dos 
Municípios Consorciados, nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
12.2 O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da 
autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR.
12.3 O FORNECEDOR poderá requerer o cancelamento/desistência de item(ns) com preço(s) registrado(s) na Ata de Registro de Preços, na 
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a execução do instrumento contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força 
maior, devidamente justificado e instruído com documentos que comprovem o alegado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1 As despesas decorrentes da aquisição do objeto da presente Ata de Registro de Preços correrão à conta de dotação específica do 
orçamento do município, aprovado para os exercícios de 2020 e 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO
14.1 A presente Ata de Registro de Preços está vinculada ao Processo Licitatório n° 33/2020, Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 
01/2020 realizado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina – CIS-AMOSC (ÓRGÃO GERENCIADOR).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1 A Ata de Registro de Preços terá prazo de vigência da de 14 (quatorze) meses, contados a partir de sua assinatura, prazo suficiente 
para quitação dos pagamentos.
1.2.1 O prazo para execução do fornecimento será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, mediante justificativa, 
nos termos da Lei 8.666/1993 e Decreto Federal n. 7.892/2013.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 Observados os critérios e condições estabelecidas no Edital, o Consórcio CIS-AMOSC poderá comprar de mais de um fornecedor re-
gistrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem, quando o primeiro classificado não possua 
capacidade de fornecimento da quantidade solicitada.
16.2 A existência de preços registrados não obriga o CIS-AMOSC a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a reali-
zação de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em 
igualdade de condições.
16.3 O FORNECEDOR signatário desta Ata de Registro de Preços declara estar ciente das suas obrigações para com o CIS-AMOSC (ÓRGÃO 
GERENCIADOR) e com os municípios consorciados, nos termos do Edital e da proposta, que passam a fazer parte integrante do presente 
instrumento e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
17.1 É competente o foro da Comarca de Chapecó-SC, para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de 
Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em 3 (três) vias de igual teor e forma.
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Chapecó/SC, 10 de Junho de 2020.
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA 
(CIS-AMOSC)

EDIVAR SZYMANSKI
REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENTE

ATA 08/2020
Publicação Nº 2527083

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 08/2020

Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, presentes de um lado, o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE 
DE SANTA CATARINA – CIS-AMOSC, consórcio público, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, inscrito no 
CNPJ sob o nº 01.336.261/0001-40, com sede na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, Município de Chapecó, Estado de Santa 
Catarina, representado por sua Presidente, Senhora JANETE PARAVIZI BIANCHIN, brasileira, Prefeita do Município de Arvoredo, doravante 
denominado ORGÃO GERENCIADOR, e os MUNICÍPIOS DE ABELARDO LUZ, ÁGUAS FRIAS, ÁGUAS DE CHAPECÓ, ARVOREDO, BOM JESUS, 
CAXAMBU DO SUL, CAMPO ERÊ, CORONEL FREITAS, CORONEL MARTINS, FORMOSA DO SUL, GALVÃO, GUATAMBU, IRATI, JARDINÓPOLIS, 
MAREMA, NOVA ERECHIM, NOVA ITABERABA, NOVO HORIZONTE, PAIAL, PLANALTO ALEGRE, PONTE SERRADA, QUILOMBO, SANTIAGO 
DO SUL, SÃO CARLOS, SERRA ALTA, SUL BRASIL E UNIÃO DO OESTE doravante denominado ORGÃO PARTICIPANTE, RESOLVEM Registrar 
os Preços em favor da empresa CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
sob o nº 05.782.733/0001-49, situada na Rua Severino Augusto Pretto, 560, Bairro Santo Antão, CEP: 95.960-000, cidade de Encantado/
RS, neste ato representada pela sua representante legal, Senhora, Renata Casagrande Galiotto, doravante denominado FORNECEDOR, para 
fornecimento dos itens inseridos na tabela anexa, parte integrante do presente instrumento, sujeitando-se as partes às determinações da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e as Resoluções do CIS-AMOSC nº 03, de 17 de junho de 2014; 
nº 04, de 03 de novembro de 2015 e, nº 11 de 04 de março de 2020 e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata 
de Registro de Preços.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INSUMOS E CORRELATOS – FARMÁCIA 
BÁSICA E PSICOTRÓPICOS, tendo por objeto a contratação de fornecedores para atender a demanda dos municípios que fazem parte do 
Consorcio Intermunicipal de Saúde – CIS-AMOSC, de acordo com as condições e especificações constantes no presente edital, inclusive em 
seus anexos, notadamente o Anexo I do Edital de Pregão, que vincula o Termo de Referência, a partir da assinatura do presente instrumento 
pelo período de 12 meses.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS (MEDICAMENTOS)
2.1 A solicitação dos produtos registrados será efetivada por meio de Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra, contendo as seguin-
tes informações:
a) a Razão Social e o CNPJ do órgão solicitante;
b) o número da Ata e o número da Autorização de Compra;
c) o nome do FORNECEDOR, o nº do Processo Licitatório e da Ata de Registro de Preços;
d) item, descrição e a quantidade do produto requisitado;
e) o valor unitário e total;
f) a dotação orçamentária;
g) as condições de pagamento, o local e prazo de entrega.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA DOS MEDICAMENTOS
3.1 Os medicamentos deverão ser entregues na sede do CIS-AMOSC, na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, na cidade de Cha-
pecó/SC, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento da Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra.
3.2 O desatendimento do prazo estabelecido no item anterior, salvo mediante justificativa prévia e aceita pelo CIS-AMOSC, sujeitará a infra-
tora às penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços.
3.3 Todas as despesas relacionadas à entrega correrão por conta do FORNECEDOR.

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 . O pagamento ocorrerá até o 30º (trigésimo) dia do mês posterior ao da data do aceite definitivo da mercadoria e da nota fiscal, o qual 
será através de crédito, mediante transferência on line, DOC ou TED na conta corrente da Contratada (A conta corrente deve ser em nome 
de pessoa jurídica, conforme CNPJ da proponente), caso seja necessário no decorrer da execução do contrato a troca de Conta Bancária, a 
Contratada deverá solicitar através de Ofício ao Setor de Tesouraria.
4.2. Na eventualidade de atraso nos pagamentos serão aceitas reclamações em até 90 (noventa) dias após seu vencimento, se não o fizer 
de forma tempestiva, e, por via de consequência, expirar o prazo aqui estabelecido sem pleitear o respectivo pagamento, ocorrerá a pre-
clusão de seu direito.
4.3. A Contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes 
de mudança de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações na legislação pertinente.
4.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou nos documentos pertinentes à contratação, ou ainda, circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a contratada providencie as medidas saneadoras.
4.5. A iniciativa e encargo do cálculo da nota fiscal será de responsabilidade da Contratada cabendo ao CIS-AMOSC apenas a verificação do 
resultado obtido.
4.6. Na hipótese de irregularidade fiscal, a CONTRATADA deverá regularizar a sua situação no prazo de até 15 dias sob pena de aplicação 
das sanções contratuais e rescisão da ata de registro de preços. Enquanto perdurar a irregularidade fiscal, não serão emitidos autorizações 
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de fornecimento ou empenhos para a licitante que estiver nessa situação.
4.7. Somente serão pagos os valores relativos aos produtos efetivamente entregues, conforme necessidade da Administração, sendo que 
esta não estará obrigada a adquirir a quantidade total dos produtos constantes no anexo I.
4.8. Não poderá ser cobrado qualquer tipo de despesa senão única e exclusivamente o valor dos itens contratados.
4.9. A Contratada deverá apresentar como condição para o recebimento de cada parcela os seguintes documentos, dentro do prazo de 
validade: Certidão Negativa de Débito (CND) relativa aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, Estadual, Municipal, Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS) e Débitos Trabalhista (CNDT).
4.10 A Razão Social e o CNPJ constantes das Notas Fiscais deverão coincidir com aquele fornecido na fase de habilitação/propostas.
4.11 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação e/ou de qualquer obrigação financeira que 
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços, juros ou cor-
reção monetária.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
5.1 Fornecer o objeto nas condições estipuladas no Edital, na Proposta e na Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra, isentos de 
defeitos de fabricação, e com prazo de validade superior a 12 (doze) meses, contado da data de entrega dos mesmos.
5.2 Entregar os produtos solicitados na sede do CIS-AMOSC, na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, CEP 89802-260, Chapecó/SC, 
acompanhados da Nota Fiscal Eletrônica preenchida com a especificação do(s) produto(s), data de fabricação, prazo de validade, número 
do lote e nome do fabricante do(s) medicamento(s) entregue(s).
5.3 Realizar o transporte dos produtos adequadamente, em ambiente climatizado, com controle de temperatura, mantendo-os em perfeitas 
condições de armazenamento para garantir a total eficiência e qualidade.
5.3.1 A inobservância das obrigações contidas no item anterior poderá ensejar a devolução dos produtos e a aplicação das penalidades 
previstas no Edital.
5.4 Substituir, as suas expensas, no todo em parte o(s) produto(s) em que se verifiquem danos em decorrência decorrente de qualquer 
evento (problemas de transporte, defeito de fabricação ou de armazenagem, reprovado pelo município), no prazo de até 05 (cinco) dias 
corridos, improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente.
5.5 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
5.6 Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, sendo que sua inadimplên-
cia, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, 
nem poderá onerar o objeto do contrato.
5.7 Comunicar ao CIS-AMOSC, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos 
que impossibilite o seu cumprimento.
5.8 Manter a garantia e qualidade dos produtos de acordo com as especificações definidas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
5.9 Manter as condições de habilitação e qualificação técnica exigida no Edital do Pregão, comprovando-as sempre que solicitado pelo ÒR-
GÃO GERENCIADOR.
5.10 A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos o Certificado de Registro de Produto, dentro do prazo 
de validade, o qual poderá ser emitido, via internet, do site da ANVISA.
5.11 A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos Certificado de Controle de Qualidade do lote de cada 
produto, emitido pelo laboratório produtor.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CIS-AMOSC (ÓRGÃO GERENCIADOR)
6.1 Gerenciar a Ata de Registro de Preços.
6.2 Analisar e responder os questionamentos encaminhados pelo FORNECEDOR.
6.3 Emitir pareceres, elaborar e assinar Termos Aditivos às Atas de Registros de Preços.
6.4 Comunicar aos municípios consorciados, sempre que houver alterações nas condições firmadas nas Atas de Registros de preços.
6.5 Notificar extrajudicialmente o FORNECEDOR e aplicar-lhe as penalidades previstas na legislação e no Edital, assegurado o direito do 
contraditório e da ampla defesa.
6.6 Suspender o acesso do município ao sistema informatizado de pedidos de medicamentos quando este encontra-se inadimplente por 
prazo superior a 60 (sessenta) dias.
6.8 Receber e conferir os medicamentos entregues pelos fornecedores, enviando-os aos municípios solicitantes, acompanhados das respec-
tivas notas fiscais.
6.9 Rejeitar no todo ou em parte os produtos que o FORNECEDOR entregar fora das especificações do Edital.
6.10 Comunicar ao FORNECEDOR até o 5º dia útil, após a apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento 
dos produtos adquiridos e/ou a suspensão do pagamento até a entrega total dos medicamentos solicitados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS
7.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados.
7.2 Permitir a entrega de medicamentos de referência, genéricos e similares nos termos da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 58 
de 10/10/2014.
7.3 Fiscalizar a execução do contrato, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicar ao Consórcio as ocorrências de quais-
quer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte do FORNECEDOR.
7.4 Efetuar o pagamento ao CIS-AMOSC no prazo e condições estabelecidos nos contratos de rateio.

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO
8.1 Em atendimento ao disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, a fiscalização e o acompanhamento da exe-
cução da Ata de Registro de Preços e a entrega do objeto ficam sob o encargo e responsabilidade da comissão e ou servidor designado 
pelo município.
8.2 Os integrantes da comissão ou servidor anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
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8.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência da comissão ou servidor deverão ser solicitadas a seus superiores em 
tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
8.4 A fiscalização por parte do Contratante não exclui nem reduz a responsabilidade do FORNECEDOR, inclusive perante terceiros, por 
qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos, ressaltando-se, ainda, que mesmo atestado o serviço adquirido, subsistirá a respon-
sabilidade do FORNECEDOR pela qualidade e segurança deste último.

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1 As empresas que não cumprirem as condições previstas no Edital de Pregão Eletrônico nº 01/2020 e/ou da Ata de Registro de Preços 
ficam sujeitas às seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária não superior a 5 (cinco) anos, aplicada segundo a natureza e da gravidade da falta cometida;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
9.2 A advertência será emitida pelo Consórcio sempre que a contratada descumprir qualquer obrigação;
9.3 A penalidade de multa será imposta à contratada pelo atraso injustificado na entrega do medicamento, de acordo com as alíquotas a 
seguir:
a) multa compensatória, no percentual de 10% (dez por cento), aplicado sobre o valor total da ordem de compra inadimplida;
b) multa moratória, no percentual de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, até o máximo de trinta dias, aplicado sobre o valor 
total da ordem de compra inadimplida;
9.4 A aplicação da multa não impede que sejam aplicadas outras penalidades, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo pro-
cesso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
9.5 Se a proponente não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo assinalado, ser-lhe-á aplicada a penalidade prevista na alínea “c” do 
item 9.1.
9.6 As sanções administrativas poderão ser aplicadas sem prejuízo da cobrança de perdas e danos e das ações penais cabíveis.
9.7 As multas aplicadas às empresas licitantes/contratadas deverão ser recolhidas ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa 
Catarina – CIS-AMOSC, em até 30 (trinta) dias, contados da Notificação de Imposição de Penalidade, assegurado o direito ao contraditório 
e a ampla defesa.
9.8 A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação administrativa ou judicial, sendo exigível desde a data do ato, fato ou 
omissão que lhe tiver dado causa.
9.9 A suspensão impossibilitará a participação da empresa em licitações deflagradas pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de 
Santa Catarina – CIS-AMOSC, de acordo com os prazos a seguir:
a) por até 30 (trinta) dias, quando aplicada a pena de advertência emitida pela Administração e a empresa permanecer inadimplente;
b) por até 90 (noventa) dias, quando a empresa interessada solicitar cancelamento da proposta após a abertura e antes do resultado do 
julgamento;
c) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços;
d) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada motivar a rescisão total ou parcial da autorização de fornecimento e/ou a Ata 
de Registro de Preços;
e) por até 12 (doze) meses, quando a empresa praticar atos que claramente visem à frustração dos objetivos da licitação;
f) por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a empresa apresentar documentos fraudulentos nas licitações;
g) por até 5 (cinco) anos, quando a fornecedora convocada dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar a Ata de Registro de 
Preços, 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, se comportar de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
h) até a realização do pagamento, quando a empresa receber qualquer das multas previstas no item anterior;
9.9.1 A suspensão do direito de licitar poderá ser ampliada até o dobro, em caso de reincidência;
9.10 A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Presidente do CIS-AMOSC;
9.10.1 A declaração de inidoneidade permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punibilidade ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a autoridade que a aplicou;
9.10.2 A declaração de inidoneidade terá seus efeitos extensivos a toda Administração Pública;
9.11 As sanções previstas neste edital poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais que:
a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
9.12 Fica facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penalidades previstas neste edital, no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
a contar do recebimento da notificação, que será dirigido ao Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina 
– CIS-AMOSC.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1 O presente ajuste poderá ser rescindido, independentemente 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 – DOS PREÇOS E DO REAJUSTE
11.1 Os preços são os constantes da Ata de Registro de Preços, vedado qualquer reajustamento durante o prazo de validade da Ata de 
Registro de Preços, salvo para manter o equilíbrio econômico-financeiro da proposta, nos termos da alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 
nº 8.666/93.
11.2 O preço reequilibrado proposto não poderá ultrapassar o valor praticado no mercado.
11.2.1 O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser instruído com os seguintes documentos:
a) requerimento assinado pelo representante legal da empresa e encaminhado via correios ou protocolado diretamente na sede do órgão 
gerenciador (CIS-AMOSC);
b) cópia de documentos que comprovem o alegado (notas fiscais anteriores e posteriores ao certame, ofício/carta de laboratório, cópia da 
norma que autorizou o reajuste de preços dos medicamentos, outros documentos que entender indispensáveis);
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c) demonstrativo abaixo devidamente preenchido (um para cada item).
Item da licitação
Descrição do item
Marca

DADOS QUE SERVIRAM DE BASE PARA OFERTA DE PREÇOS NA LICITAÇÃO DADOS PARA COMPROVAR O PEDIDO DE REEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO

Preço registrado na licitação Novo preço proposto
Preço de compra antes licitação Preço de compra atual
Data da compra Data da compra
Nº Nota Fiscal Nº Nota Fiscal

% da margem sobre o preço de compra % da margem sobre o preço 
de compra

11.2.2 As cópias das Notas Fiscais devem ser do mesmo laboratório/indústria;
11.3 O CIS-AMOSC poderá, a qualquer tempo, reduzir os preços registrados, de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado 
realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional ou internacional.
11.4 Ainda que ocorra a situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, fica facultado ao CIS-AMOSC, antes de 
deferir o pedido de reequilíbrio, consultar o preço das demais empresas participantes, observada a ordem de classificação, para contratar 
com a empresa que apresentar o menor preço, liberando a requerente do compromisso de entregar o produto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
12.1 O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) recusar-se a celebrar o ajuste ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido, 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 Administração nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993;
f) for impedido de licitar e contratar com o Consorcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina CIS-AMOSC ou qualquer um dos 
Municípios Consorciados, nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
12.2 O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da 
autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR.
12.3 O FORNECEDOR poderá requerer o cancelamento/desistência de item(ns) com preço(s) registrado(s) na Ata de Registro de Preços, na 
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a execução do instrumento contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força 
maior, devidamente justificado e instruído com documentos que comprovem o alegado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1 As despesas decorrentes da aquisição do objeto da presente Ata de Registro de Preços correrão à conta de dotação específica do 
orçamento do município, aprovado para os exercícios de 2020 e 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO
14.1 A presente Ata de Registro de Preços está vinculada ao Processo Licitatório n° 33/2020, Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 
01/2020 realizado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina – CIS-AMOSC (ÓRGÃO GERENCIADOR).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1 A Ata de Registro de Preços terá prazo de vigência da de 14 (quatorze) meses, contados a partir de sua assinatura, prazo suficiente 
para quitação dos pagamentos.
1.2.1 O prazo para execução do fornecimento será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, mediante justificativa, 
nos termos da Lei 8.666/1993 e Decreto Federal n. 7.892/2013.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 Observados os critérios e condições estabelecidas no Edital, o Consórcio CIS-AMOSC poderá comprar de mais de um fornecedor re-
gistrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem, quando o primeiro classificado não possua 
capacidade de fornecimento da quantidade solicitada.
16.2 A existência de preços registrados não obriga o CIS-AMOSC a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a reali-
zação de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em 
igualdade de condições.
16.3 O FORNECEDOR signatário desta Ata de Registro de Preços declara estar ciente das suas obrigações para com o CIS-AMOSC (ÓRGÃO 
GERENCIADOR) e com os municípios consorciados, nos termos do Edital e da proposta, que passam a fazer parte integrante do presente 
instrumento e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
17.1 É competente o foro da Comarca de Chapecó-SC, para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de 
Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em 3 (três) vias de igual teor e forma.
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Chapecó/SC, 10 de Junho de 2020.
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA 
(CIS-AMOSC) RENATA CASAGRANDE GALIOTTO REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENTE

ATA 09/2020
Publicação Nº 2527085

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 09/2020

Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, presentes de um lado, o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE 
DE SANTA CATARINA – CIS-AMOSC, consórcio público, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, inscrito no 
CNPJ sob o nº 01.336.261/0001-40, com sede na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, Município de Chapecó, Estado de Santa 
Catarina, representado por sua Presidente, Senhora JANETE PARAVIZI BIANCHIN, brasileira, Prefeita do Município de Arvoredo, doravante 
denominado ORGÃO GERENCIADOR, e os MUNICÍPIOS DE ABELARDO LUZ, ÁGUAS FRIAS, ÁGUAS DE CHAPECÓ, ARVOREDO, BOM JESUS, 
CAXAMBU DO SUL, CAMPO ERÊ, CORONEL FREITAS, CORONEL MARTINS, FORMOSA DO SUL, GALVÃO, GUATAMBU, IRATI, JARDINÓPOLIS, 
MAREMA, NOVA ERECHIM, NOVA ITABERABA, NOVO HORIZONTE, PAIAL, PLANALTO ALEGRE, PONTE SERRADA, QUILOMBO, SANTIAGO 
DO SUL, SÃO CARLOS, SERRA ALTA, SUL BRASIL E UNIÃO DO OESTE doravante denominado ORGÃO PARTICIPANTE, RESOLVEM Registrar 
os Preços em favor da empresa
JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 79.250.676/0001-93, 
situada na Rua Henrique do Rego Almeida, 261, Qd. AE, Lt. 08 Setor 01 - Palhoça/SC, CEP 88133-512, neste ato representada pela seu 
representante legal senhor Felipe de Araujo Gomes, doravante denominado FORNECEDOR, para fornecimento dos itens inseridos na tabela 
anexa, parte integrante do presente instrumento, sujeitando-se as partes às determinações da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002 e as Resoluções do CIS-AMOSC nº 03, de 17 de junho de 2014; nº 04, de 03 de novembro de 2015 e, nº 
11 de 04 de março de 2020 e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INSUMOS E CORRELATOS – FARMÁCIA 
BÁSICA E PSICOTRÓPICOS, tendo por objeto a contratação de fornecedores para atender a demanda dos municípios que fazem parte do 
Consorcio Intermunicipal de Saúde – CIS-AMOSC, de acordo com as condições e especificações constantes no presente edital, inclusive em 
seus anexos, notadamente o Anexo I do Edital de Pregão, que vincula o Termo de Referência, a partir da assinatura do presente instrumento 
pelo período de 12 meses.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS (MEDICAMENTOS)
2.1 A solicitação dos produtos registrados será efetivada por meio de Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra, contendo as seguin-
tes informações:
a) a Razão Social e o CNPJ do órgão solicitante;
b) o número da Ata e o número da Autorização de Compra;
c) o nome do FORNECEDOR, o nº do Processo Licitatório e da Ata de Registro de Preços;
d) item, descrição e a quantidade do produto requisitado;
e) o valor unitário e total;
f) a dotação orçamentária;
g) as condições de pagamento, o local e prazo de entrega.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA DOS MEDICAMENTOS
3.1 Os medicamentos deverão ser entregues na sede do CIS-AMOSC, na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, na cidade de Cha-
pecó/SC, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento da Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra.
3.2 O desatendimento do prazo estabelecido no item anterior, salvo mediante justificativa prévia e aceita pelo CIS-AMOSC, sujeitará a infra-
tora às penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços.
3.3 Todas as despesas relacionadas à entrega correrão por conta do FORNECEDOR.

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 . O pagamento ocorrerá até o 30º (trigésimo) dia do mês posterior ao da data do aceite definitivo da mercadoria e da nota fiscal, o qual 
será através de crédito, mediante transferência on line, DOC ou TED na conta corrente da Contratada (A conta corrente deve ser em nome 
de pessoa jurídica, conforme CNPJ da proponente), caso seja necessário no decorrer da execução do contrato a troca de Conta Bancária, a 
Contratada deverá solicitar através de Ofício ao Setor de Tesouraria.
4.2. Na eventualidade de atraso nos pagamentos serão aceitas reclamações em até 90 (noventa) dias após seu vencimento, se não o fizer 
de forma tempestiva, e, por via de consequência, expirar o prazo aqui estabelecido sem pleitear o respectivo pagamento, ocorrerá a pre-
clusão de seu direito.
4.3. A Contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes 
de mudança de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações na legislação pertinente.
4.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou nos documentos pertinentes à contratação, ou ainda, circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a contratada providencie as medidas saneadoras.
4.5. A iniciativa e encargo do cálculo da nota fiscal será de responsabilidade da Contratada cabendo ao CIS-AMOSC apenas a verificação do 
resultado obtido.
4.6. Na hipótese de irregularidade fiscal, a CONTRATADA deverá regularizar a sua situação no prazo de até 15 dias sob pena de aplicação 
das sanções contratuais e rescisão da ata de registro de preços. Enquanto perdurar a irregularidade fiscal, não serão emitidos autorizações 
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de fornecimento ou empenhos para a licitante que estiver nessa situação.
4.7. Somente serão pagos os valores relativos aos produtos efetivamente entregues, conforme necessidade da Administração, sendo que 
esta não estará obrigada a adquirir a quantidade total dos produtos constantes no anexo I.
4.8. Não poderá ser cobrado qualquer tipo de despesa senão única e exclusivamente o valor dos itens contratados.
4.9. A Contratada deverá apresentar como condição para o recebimento de cada parcela os seguintes documentos, dentro do prazo de 
validade: Certidão Negativa de Débito (CND) relativa aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, Estadual, Municipal, Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS) e Débitos Trabalhista (CNDT).
4.10 A Razão Social e o CNPJ constantes das Notas Fiscais deverão coincidir com aquele fornecido na fase de habilitação/propostas.
4.11 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação e/ou de qualquer obrigação financeira que 
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços, juros ou cor-
reção monetária.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
5.1 Fornecer o objeto nas condições estipuladas no Edital, na Proposta e na Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra, isentos de 
defeitos de fabricação, e com prazo de validade superior a 12 (doze) meses, contado da data de entrega dos mesmos.
5.2 Entregar os produtos solicitados na sede do CIS-AMOSC, na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, CEP 89802-260, Chapecó/SC, 
acompanhados da Nota Fiscal Eletrônica preenchida com a especificação do(s) produto(s), data de fabricação, prazo de validade, número 
do lote e nome do fabricante do(s) medicamento(s) entregue(s).
5.3 Realizar o transporte dos produtos adequadamente, em ambiente climatizado, com controle de temperatura, mantendo-os em perfeitas 
condições de armazenamento para garantir a total eficiência e qualidade.
5.3.1 A inobservância das obrigações contidas no item anterior poderá ensejar a devolução dos produtos e a aplicação das penalidades 
previstas no Edital.
5.4 Substituir, as suas expensas, no todo em parte o(s) produto(s) em que se verifiquem danos em decorrência decorrente de qualquer 
evento (problemas de transporte, defeito de fabricação ou de armazenagem, reprovado pelo município), no prazo de até 05 (cinco) dias 
corridos, improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente.
5.5 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
5.6 Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, sendo que sua inadimplên-
cia, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, 
nem poderá onerar o objeto do contrato.
5.7 Comunicar ao CIS-AMOSC, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos 
que impossibilite o seu cumprimento.
5.8 Manter a garantia e qualidade dos produtos de acordo com as especificações definidas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
5.9 Manter as condições de habilitação e qualificação técnica exigida no Edital do Pregão, comprovando-as sempre que solicitado pelo ÒR-
GÃO GERENCIADOR.
5.10 A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos o Certificado de Registro de Produto, dentro do prazo 
de validade, o qual poderá ser emitido, via internet, do site da ANVISA.
5.11 A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos Certificado de Controle de Qualidade do lote de cada 
produto, emitido pelo laboratório produtor.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CIS-AMOSC (ÓRGÃO GERENCIADOR)
6.1 Gerenciar a Ata de Registro de Preços.
6.2 Analisar e responder os questionamentos encaminhados pelo FORNECEDOR.
6.3 Emitir pareceres, elaborar e assinar Termos Aditivos às Atas de Registros de Preços.
6.4 Comunicar aos municípios consorciados, sempre que houver alterações nas condições firmadas nas Atas de Registros de preços.
6.5 Notificar extrajudicialmente o FORNECEDOR e aplicar-lhe as penalidades previstas na legislação e no Edital, assegurado o direito do 
contraditório e da ampla defesa.
6.6 Suspender o acesso do município ao sistema informatizado de pedidos de medicamentos quando este encontra-se inadimplente por 
prazo superior a 60 (sessenta) dias.
6.8 Receber e conferir os medicamentos entregues pelos fornecedores, enviando-os aos municípios solicitantes, acompanhados das respec-
tivas notas fiscais.
6.9 Rejeitar no todo ou em parte os produtos que o FORNECEDOR entregar fora das especificações do Edital.
6.10 Comunicar ao FORNECEDOR até o 5º dia útil, após a apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento 
dos produtos adquiridos e/ou a suspensão do pagamento até a entrega total dos medicamentos solicitados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS
7.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados.
7.2 Permitir a entrega de medicamentos de referência, genéricos e similares nos termos da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 58 
de 10/10/2014.
7.3 Fiscalizar a execução do contrato, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicar ao Consórcio as ocorrências de quais-
quer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte do FORNECEDOR.
7.4 Efetuar o pagamento ao CIS-AMOSC no prazo e condições estabelecidos nos contratos de rateio.

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO
8.1 Em atendimento ao disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, a fiscalização e o acompanhamento da exe-
cução da Ata de Registro de Preços e a entrega do objeto ficam sob o encargo e responsabilidade da comissão e ou servidor designado 
pelo município.
8.2 Os integrantes da comissão ou servidor anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
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8.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência da comissão ou servidor deverão ser solicitadas a seus superiores em 
tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
8.4 A fiscalização por parte do Contratante não exclui nem reduz a responsabilidade do FORNECEDOR, inclusive perante terceiros, por 
qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos, ressaltando-se, ainda, que mesmo atestado o serviço adquirido, subsistirá a respon-
sabilidade do FORNECEDOR pela qualidade e segurança deste último.

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1 As empresas que não cumprirem as condições previstas no Edital de Pregão Eletrônico nº 01/2020 e/ou da Ata de Registro de Preços 
ficam sujeitas às seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária não superior a 5 (cinco) anos, aplicada segundo a natureza e da gravidade da falta cometida;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
9.2 A advertência será emitida pelo Consórcio sempre que a contratada descumprir qualquer obrigação;
9.3 A penalidade de multa será imposta à contratada pelo atraso injustificado na entrega do medicamento, de acordo com as alíquotas a 
seguir:
a) multa compensatória, no percentual de 10% (dez por cento), aplicado sobre o valor total da ordem de compra inadimplida;
b) multa moratória, no percentual de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, até o máximo de trinta dias, aplicado sobre o valor 
total da ordem de compra inadimplida;
9.4 A aplicação da multa não impede que sejam aplicadas outras penalidades, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo pro-
cesso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
9.5 Se a proponente não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo assinalado, ser-lhe-á aplicada a penalidade prevista na alínea “c” do 
item 9.1.
9.6 As sanções administrativas poderão ser aplicadas sem prejuízo da cobrança de perdas e danos e das ações penais cabíveis.
9.7 As multas aplicadas às empresas licitantes/contratadas deverão ser recolhidas ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa 
Catarina – CIS-AMOSC, em até 30 (trinta) dias, contados da Notificação de Imposição de Penalidade, assegurado o direito ao contraditório 
e a ampla defesa.
9.8 A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação administrativa ou judicial, sendo exigível desde a data do ato, fato ou 
omissão que lhe tiver dado causa.
9.9 A suspensão impossibilitará a participação da empresa em licitações deflagradas pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de 
Santa Catarina – CIS-AMOSC, de acordo com os prazos a seguir:
a) por até 30 (trinta) dias, quando aplicada a pena de advertência emitida pela Administração e a empresa permanecer inadimplente;
b) por até 90 (noventa) dias, quando a empresa interessada solicitar cancelamento da proposta após a abertura e antes do resultado do 
julgamento;
c) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços;
d) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada motivar a rescisão total ou parcial da autorização de fornecimento e/ou a Ata 
de Registro de Preços;
e) por até 12 (doze) meses, quando a empresa praticar atos que claramente visem à frustração dos objetivos da licitação;
f) por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a empresa apresentar documentos fraudulentos nas licitações;
g) por até 5 (cinco) anos, quando a fornecedora convocada dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar a Ata de Registro de 
Preços, 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, se comportar de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
h) até a realização do pagamento, quando a empresa receber qualquer das multas previstas no item anterior;
9.9.1 A suspensão do direito de licitar poderá ser ampliada até o dobro, em caso de reincidência;
9.10 A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Presidente do CIS-AMOSC;
9.10.1 A declaração de inidoneidade permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punibilidade ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a autoridade que a aplicou;
9.10.2 A declaração de inidoneidade terá seus efeitos extensivos a toda Administração Pública;
9.11 As sanções previstas neste edital poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais que:
a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
9.12 Fica facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penalidades previstas neste edital, no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
a contar do recebimento da notificação, que será dirigido ao Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina 
– CIS-AMOSC.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1 O presente ajuste poderá ser rescindido, independentemente 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 – DOS PREÇOS E DO REAJUSTE
11.1 Os preços são os constantes da Ata de Registro de Preços, vedado qualquer reajustamento durante o prazo de validade da Ata de 
Registro de Preços, salvo para manter o equilíbrio econômico-financeiro da proposta, nos termos da alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 
nº 8.666/93.
11.2 O preço reequilibrado proposto não poderá ultrapassar o valor praticado no mercado.
11.2.1 O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser instruído com os seguintes documentos:
a) requerimento assinado pelo representante legal da empresa e encaminhado via correios ou protocolado diretamente na sede do órgão 
gerenciador (CIS-AMOSC);
b) cópia de documentos que comprovem o alegado (notas fiscais anteriores e posteriores ao certame, ofício/carta de laboratório, cópia da 
norma que autorizou o reajuste de preços dos medicamentos, outros documentos que entender indispensáveis);
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c) demonstrativo abaixo devidamente preenchido (um para cada item).
Item da licitação
Descrição do item
Marca

DADOS QUE SERVIRAM DE BASE PARA OFERTA DE PREÇOS NA LICITAÇÃO DADOS PARA COMPROVAR O PEDIDO DE REEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO

Preço registrado na licitação Novo preço proposto
Preço de compra antes licitação Preço de compra atual
Data da compra Data da compra
Nº Nota Fiscal Nº Nota Fiscal

% da margem sobre o preço de compra % da margem sobre o preço 
de compra

11.2.2 As cópias das Notas Fiscais devem ser do mesmo laboratório/indústria;
11.3 O CIS-AMOSC poderá, a qualquer tempo, reduzir os preços registrados, de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado 
realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional ou internacional.
11.4 Ainda que ocorra a situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, fica facultado ao CIS-AMOSC, antes de 
deferir o pedido de reequilíbrio, consultar o preço das demais empresas participantes, observada a ordem de classificação, para contratar 
com a empresa que apresentar o menor preço, liberando a requerente do compromisso de entregar o produto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
12.1 O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) recusar-se a celebrar o ajuste ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido, 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 Administração nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993;
f) for impedido de licitar e contratar com o Consorcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina CIS-AMOSC ou qualquer um dos 
Municípios Consorciados, nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
12.2 O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da 
autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR.
12.3 O FORNECEDOR poderá requerer o cancelamento/desistência de item(ns) com preço(s) registrado(s) na Ata de Registro de Preços, na 
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a execução do instrumento contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força 
maior, devidamente justificado e instruído com documentos que comprovem o alegado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1 As despesas decorrentes da aquisição do objeto da presente Ata de Registro de Preços correrão à conta de dotação específica do 
orçamento do município, aprovado para os exercícios de 2020 e 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO
14.1 A presente Ata de Registro de Preços está vinculada ao Processo Licitatório n° 33/2020, Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 
01/2020 realizado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina – CIS-AMOSC (ÓRGÃO GERENCIADOR).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1 A Ata de Registro de Preços terá prazo de vigência da de 14 (quatorze) meses, contados a partir de sua assinatura, prazo suficiente 
para quitação dos pagamentos.
1.2.1 O prazo para execução do fornecimento será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, mediante justificativa, 
nos termos da Lei 8.666/1993 e Decreto Federal n. 7.892/2013.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 Observados os critérios e condições estabelecidas no Edital, o Consórcio CIS-AMOSC poderá comprar de mais de um fornecedor re-
gistrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem, quando o primeiro classificado não possua 
capacidade de fornecimento da quantidade solicitada.
16.2 A existência de preços registrados não obriga o CIS-AMOSC a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a reali-
zação de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em 
igualdade de condições.
16.3 O FORNECEDOR signatário desta Ata de Registro de Preços declara estar ciente das suas obrigações para com o CIS-AMOSC (ÓRGÃO 
GERENCIADOR) e com os municípios consorciados, nos termos do Edital e da proposta, que passam a fazer parte integrante do presente 
instrumento e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
17.1 É competente o foro da Comarca de Chapecó-SC, para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de 
Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em 3 (três) vias de igual teor e forma.
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Chapecó/SC, 10 de Junho de 2020.
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA 
(CIS-AMOSC) FELIPE DE ARAUJO GOMES REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENTE

ATA 10/2020
Publicação Nº 2527089

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 10/2020

Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, presentes de um lado, o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE 
DE SANTA CATARINA – CIS-AMOSC, consórcio público, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, inscrito no 
CNPJ sob o nº 01.336.261/0001-40, com sede na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, Município de Chapecó, Estado de Santa 
Catarina, representado por sua Presidente, Senhora JANETE PARAVIZI BIANCHIN, brasileira, Prefeita do Município de Arvoredo, doravante 
denominado ORGÃO GERENCIADOR, e os MUNICÍPIOS DE ABELARDO LUZ, ÁGUAS FRIAS, ÁGUAS DE CHAPECÓ, ARVOREDO, BOM JESUS, 
CAXAMBU DO SUL, CAMPO ERÊ, CORONEL FREITAS, CORONEL MARTINS, FORMOSA DO SUL, GALVÃO, GUATAMBU, IRATI, JARDINÓPOLIS, 
MAREMA, NOVA ERECHIM, NOVA ITABERABA, NOVO HORIZONTE, PAIAL, PLANALTO ALEGRE, PONTE SERRADA, QUILOMBO, SANTIAGO 
DO SUL, SÃO CARLOS, SERRA ALTA, SUL BRASIL E UNIÃO DO OESTE doravante denominado ORGÃO PARTICIPANTE, RESOLVEM Registrar 
os Preços em favor da empresa COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 
67.729.178/0004-91, situada na Praça Emilio Marconato, 1000, Galpão 22 e 27, Bairro Park Industrial, CEP: 13.916-074, cidade de Jaguari-
úna/SP, neste ato representada por sua representante legal, Alessandra Fernanda Rigo Ferreira, doravante denominado FORNECEDOR, para 
fornecimento dos itens inseridos na tabela anexa, parte integrante do presente instrumento, sujeitando-se as partes às determinações da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e as Resoluções do CIS-AMOSC nº 03, de 17 de junho de 2014; 
nº 04, de 03 de novembro de 2015 e, nº 11 de 04 de março de 2020 e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata 
de Registro de Preços.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INSUMOS E CORRELATOS – FARMÁCIA 
BÁSICA E PSICOTRÓPICOS, tendo por objeto a contratação de fornecedores para atender a demanda dos municípios que fazem parte do 
Consorcio Intermunicipal de Saúde – CIS-AMOSC, de acordo com as condições e especificações constantes no presente edital, inclusive em 
seus anexos, notadamente o Anexo I do Edital de Pregão, que vincula o Termo de Referência, a partir da assinatura do presente instrumento 
pelo período de 12 meses.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS (MEDICAMENTOS)
2.1 A solicitação dos produtos registrados será efetivada por meio de Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra, contendo as seguin-
tes informações:
a) a Razão Social e o CNPJ do órgão solicitante;
b) o número da Ata e o número da Autorização de Compra;
c) o nome do FORNECEDOR, o nº do Processo Licitatório e da Ata de Registro de Preços;
d) item, descrição e a quantidade do produto requisitado;
e) o valor unitário e total;
f) a dotação orçamentária;
g) as condições de pagamento, o local e prazo de entrega.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA DOS MEDICAMENTOS
3.1 Os medicamentos deverão ser entregues na sede do CIS-AMOSC, na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, na cidade de Cha-
pecó/SC, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento da Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra.
3.2 O desatendimento do prazo estabelecido no item anterior, salvo mediante justificativa prévia e aceita pelo CIS-AMOSC, sujeitará a infra-
tora às penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços.
3.3 Todas as despesas relacionadas à entrega correrão por conta do FORNECEDOR.

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 . O pagamento ocorrerá até o 30º (trigésimo) dia do mês posterior ao da data do aceite definitivo da mercadoria e da nota fiscal, o qual 
será através de crédito, mediante transferência on line, DOC ou TED na conta corrente da Contratada (A conta corrente deve ser em nome 
de pessoa jurídica, conforme CNPJ da proponente), caso seja necessário no decorrer da execução do contrato a troca de Conta Bancária, a 
Contratada deverá solicitar através de Ofício ao Setor de Tesouraria.
4.2. Na eventualidade de atraso nos pagamentos serão aceitas reclamações em até 90 (noventa) dias após seu vencimento, se não o fizer 
de forma tempestiva, e, por via de consequência, expirar o prazo aqui estabelecido sem pleitear o respectivo pagamento, ocorrerá a pre-
clusão de seu direito.
4.3. A Contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes 
de mudança de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações na legislação pertinente.
4.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou nos documentos pertinentes à contratação, ou ainda, circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a contratada providencie as medidas saneadoras.
4.5. A iniciativa e encargo do cálculo da nota fiscal será de responsabilidade da Contratada cabendo ao CIS-AMOSC apenas a verificação do 
resultado obtido.
4.6. Na hipótese de irregularidade fiscal, a CONTRATADA deverá regularizar a sua situação no prazo de até 15 dias sob pena de aplicação 
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das sanções contratuais e rescisão da ata de registro de preços. Enquanto perdurar a irregularidade fiscal, não serão emitidos autorizações 
de fornecimento ou empenhos para a licitante que estiver nessa situação.
4.7. Somente serão pagos os valores relativos aos produtos efetivamente entregues, conforme necessidade da Administração, sendo que 
esta não estará obrigada a adquirir a quantidade total dos produtos constantes no anexo I.
4.8. Não poderá ser cobrado qualquer tipo de despesa senão única e exclusivamente o valor dos itens contratados.
4.9. A Contratada deverá apresentar como condição para o recebimento de cada parcela os seguintes documentos, dentro do prazo de 
validade: Certidão Negativa de Débito (CND) relativa aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, Estadual, Municipal, Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS) e Débitos Trabalhista (CNDT).
4.10 A Razão Social e o CNPJ constantes das Notas Fiscais deverão coincidir com aquele fornecido na fase de habilitação/propostas.
4.11 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação e/ou de qualquer obrigação financeira que 
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços, juros ou cor-
reção monetária.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
5.1 Fornecer o objeto nas condições estipuladas no Edital, na Proposta e na Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra, isentos de 
defeitos de fabricação, e com prazo de validade superior a 12 (doze) meses, contado da data de entrega dos mesmos.
5.2 Entregar os produtos solicitados na sede do CIS-AMOSC, na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, CEP 89802-260, Chapecó/SC, 
acompanhados da Nota Fiscal Eletrônica preenchida com a especificação do(s) produto(s), data de fabricação, prazo de validade, número 
do lote e nome do fabricante do(s) medicamento(s) entregue(s).
5.3 Realizar o transporte dos produtos adequadamente, em ambiente climatizado, com controle de temperatura, mantendo-os em perfeitas 
condições de armazenamento para garantir a total eficiência e qualidade.
5.3.1 A inobservância das obrigações contidas no item anterior poderá ensejar a devolução dos produtos e a aplicação das penalidades 
previstas no Edital.
5.4 Substituir, as suas expensas, no todo em parte o(s) produto(s) em que se verifiquem danos em decorrência decorrente de qualquer 
evento (problemas de transporte, defeito de fabricação ou de armazenagem, reprovado pelo município), no prazo de até 05 (cinco) dias 
corridos, improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente.
5.5 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
5.6 Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, sendo que sua inadimplên-
cia, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, 
nem poderá onerar o objeto do contrato.
5.7 Comunicar ao CIS-AMOSC, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos 
que impossibilite o seu cumprimento.
5.8 Manter a garantia e qualidade dos produtos de acordo com as especificações definidas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
5.9 Manter as condições de habilitação e qualificação técnica exigida no Edital do Pregão, comprovando-as sempre que solicitado pelo ÒR-
GÃO GERENCIADOR.
5.10 A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos o Certificado de Registro de Produto, dentro do prazo 
de validade, o qual poderá ser emitido, via internet, do site da ANVISA.
5.11 A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos Certificado de Controle de Qualidade do lote de cada 
produto, emitido pelo laboratório produtor.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CIS-AMOSC (ÓRGÃO GERENCIADOR)
6.1 Gerenciar a Ata de Registro de Preços.
6.2 Analisar e responder os questionamentos encaminhados pelo FORNECEDOR.
6.3 Emitir pareceres, elaborar e assinar Termos Aditivos às Atas de Registros de Preços.
6.4 Comunicar aos municípios consorciados, sempre que houver alterações nas condições firmadas nas Atas de Registros de preços.
6.5 Notificar extrajudicialmente o FORNECEDOR e aplicar-lhe as penalidades previstas na legislação e no Edital, assegurado o direito do 
contraditório e da ampla defesa.
6.6 Suspender o acesso do município ao sistema informatizado de pedidos de medicamentos quando este encontra-se inadimplente por 
prazo superior a 60 (sessenta) dias.
6.8 Receber e conferir os medicamentos entregues pelos fornecedores, enviando-os aos municípios solicitantes, acompanhados das respec-
tivas notas fiscais.
6.9 Rejeitar no todo ou em parte os produtos que o FORNECEDOR entregar fora das especificações do Edital.
6.10 Comunicar ao FORNECEDOR até o 5º dia útil, após a apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento 
dos produtos adquiridos e/ou a suspensão do pagamento até a entrega total dos medicamentos solicitados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS
7.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados.
7.2 Permitir a entrega de medicamentos de referência, genéricos e similares nos termos da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 58 
de 10/10/2014.
7.3 Fiscalizar a execução do contrato, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicar ao Consórcio as ocorrências de quais-
quer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte do FORNECEDOR.
7.4 Efetuar o pagamento ao CIS-AMOSC no prazo e condições estabelecidos nos contratos de rateio.

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO
8.1 Em atendimento ao disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, a fiscalização e o acompanhamento da exe-
cução da Ata de Registro de Preços e a entrega do objeto ficam sob o encargo e responsabilidade da comissão e ou servidor designado 
pelo município.
8.2 Os integrantes da comissão ou servidor anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, 
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determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
8.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência da comissão ou servidor deverão ser solicitadas a seus superiores em 
tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
8.4 A fiscalização por parte do Contratante não exclui nem reduz a responsabilidade do FORNECEDOR, inclusive perante terceiros, por 
qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos, ressaltando-se, ainda, que mesmo atestado o serviço adquirido, subsistirá a respon-
sabilidade do FORNECEDOR pela qualidade e segurança deste último.

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1 As empresas que não cumprirem as condições previstas no Edital de Pregão Eletrônico nº 01/2020 e/ou da Ata de Registro de Preços 
ficam sujeitas às seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária não superior a 5 (cinco) anos, aplicada segundo a natureza e da gravidade da falta cometida;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
9.2 A advertência será emitida pelo Consórcio sempre que a contratada descumprir qualquer obrigação;
9.3 A penalidade de multa será imposta à contratada pelo atraso injustificado na entrega do medicamento, de acordo com as alíquotas a 
seguir:
a) multa compensatória, no percentual de 10% (dez por cento), aplicado sobre o valor total da ordem de compra inadimplida;
b) multa moratória, no percentual de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, até o máximo de trinta dias, aplicado sobre o valor 
total da ordem de compra inadimplida;
9.4 A aplicação da multa não impede que sejam aplicadas outras penalidades, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo pro-
cesso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
9.5 Se a proponente não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo assinalado, ser-lhe-á aplicada a penalidade prevista na alínea “c” do 
item 9.1.
9.6 As sanções administrativas poderão ser aplicadas sem prejuízo da cobrança de perdas e danos e das ações penais cabíveis.
9.7 As multas aplicadas às empresas licitantes/contratadas deverão ser recolhidas ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa 
Catarina – CIS-AMOSC, em até 30 (trinta) dias, contados da Notificação de Imposição de Penalidade, assegurado o direito ao contraditório 
e a ampla defesa.
9.8 A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação administrativa ou judicial, sendo exigível desde a data do ato, fato ou 
omissão que lhe tiver dado causa.
9.9 A suspensão impossibilitará a participação da empresa em licitações deflagradas pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de 
Santa Catarina – CIS-AMOSC, de acordo com os prazos a seguir:
a) por até 30 (trinta) dias, quando aplicada a pena de advertência emitida pela Administração e a empresa permanecer inadimplente;
b) por até 90 (noventa) dias, quando a empresa interessada solicitar cancelamento da proposta após a abertura e antes do resultado do 
julgamento;
c) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços;
d) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada motivar a rescisão total ou parcial da autorização de fornecimento e/ou a Ata 
de Registro de Preços;
e) por até 12 (doze) meses, quando a empresa praticar atos que claramente visem à frustração dos objetivos da licitação;
f) por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a empresa apresentar documentos fraudulentos nas licitações;
g) por até 5 (cinco) anos, quando a fornecedora convocada dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar a Ata de Registro de 
Preços, 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, se comportar de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
h) até a realização do pagamento, quando a empresa receber qualquer das multas previstas no item anterior;
9.9.1 A suspensão do direito de licitar poderá ser ampliada até o dobro, em caso de reincidência;
9.10 A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Presidente do CIS-AMOSC;
9.10.1 A declaração de inidoneidade permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punibilidade ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a autoridade que a aplicou;
9.10.2 A declaração de inidoneidade terá seus efeitos extensivos a toda Administração Pública;
9.11 As sanções previstas neste edital poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais que:
a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
9.12 Fica facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penalidades previstas neste edital, no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
a contar do recebimento da notificação, que será dirigido ao Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina 
– CIS-AMOSC.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1 O presente ajuste poderá ser rescindido, independentemente 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 – DOS PREÇOS E DO REAJUSTE
11.1 Os preços são os constantes da Ata de Registro de Preços, vedado qualquer reajustamento durante o prazo de validade da Ata de 
Registro de Preços, salvo para manter o equilíbrio econômico-financeiro da proposta, nos termos da alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 
nº 8.666/93.
11.2 O preço reequilibrado proposto não poderá ultrapassar o valor praticado no mercado.
11.2.1 O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser instruído com os seguintes documentos:
a) requerimento assinado pelo representante legal da empresa e encaminhado via correios ou protocolado diretamente na sede do órgão 
gerenciador (CIS-AMOSC);
b) cópia de documentos que comprovem o alegado (notas fiscais anteriores e posteriores ao certame, ofício/carta de laboratório, cópia da 
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norma que autorizou o reajuste de preços dos medicamentos, outros documentos que entender indispensáveis);
c) demonstrativo abaixo devidamente preenchido (um para cada item).
Item da licitação
Descrição do item
Marca

DADOS QUE SERVIRAM DE BASE PARA OFERTA DE PREÇOS NA LICITAÇÃO DADOS PARA COMPROVAR O PEDIDO DE REEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO

Preço registrado na licitação Novo preço proposto
Preço de compra antes licitação Preço de compra atual
Data da compra Data da compra
Nº Nota Fiscal Nº Nota Fiscal

% da margem sobre o preço de compra % da margem sobre o preço 
de compra

11.2.2 As cópias das Notas Fiscais devem ser do mesmo laboratório/indústria;
11.3 O CIS-AMOSC poderá, a qualquer tempo, reduzir os preços registrados, de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado 
realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional ou internacional.
11.4 Ainda que ocorra a situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, fica facultado ao CIS-AMOSC, antes de 
deferir o pedido de reequilíbrio, consultar o preço das demais empresas participantes, observada a ordem de classificação, para contratar 
com a empresa que apresentar o menor preço, liberando a requerente do compromisso de entregar o produto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
12.1 O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) recusar-se a celebrar o ajuste ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido, 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 Administração nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993;
f) for impedido de licitar e contratar com o Consorcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina CIS-AMOSC ou qualquer um dos 
Municípios Consorciados, nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
12.2 O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da 
autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR.
12.3 O FORNECEDOR poderá requerer o cancelamento/desistência de item(ns) com preço(s) registrado(s) na Ata de Registro de Preços, na 
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a execução do instrumento contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força 
maior, devidamente justificado e instruído com documentos que comprovem o alegado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1 As despesas decorrentes da aquisição do objeto da presente Ata de Registro de Preços correrão à conta de dotação específica do 
orçamento do município, aprovado para os exercícios de 2020 e 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO
14.1 A presente Ata de Registro de Preços está vinculada ao Processo Licitatório n° 33/2020, Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 
01/2020 realizado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina – CIS-AMOSC (ÓRGÃO GERENCIADOR).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1 A Ata de Registro de Preços terá prazo de vigência da de 14 (quatorze) meses, contados a partir de sua assinatura, prazo suficiente 
para quitação dos pagamentos.
1.2.1 O prazo para execução do fornecimento será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, mediante justificativa, 
nos termos da Lei 8.666/1993 e Decreto Federal n. 7.892/2013.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 Observados os critérios e condições estabelecidas no Edital, o Consórcio CIS-AMOSC poderá comprar de mais de um fornecedor re-
gistrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem, quando o primeiro classificado não possua 
capacidade de fornecimento da quantidade solicitada.
16.2 A existência de preços registrados não obriga o CIS-AMOSC a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a reali-
zação de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em 
igualdade de condições.
16.3 O FORNECEDOR signatário desta Ata de Registro de Preços declara estar ciente das suas obrigações para com o CIS-AMOSC (ÓRGÃO 
GERENCIADOR) e com os municípios consorciados, nos termos do Edital e da proposta, que passam a fazer parte integrante do presente 
instrumento e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
17.1 É competente o foro da Comarca de Chapecó-SC, para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de 
Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em 3 (três) vias de igual teor e forma.
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Chapecó/SC, 10 de Junho de 2020.
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA 
(CIS-AMOSC)

ALESSANDRA FERNANDA RIGO FERREIRA
REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENTE

ATA 11/2020
Publicação Nº 2527096

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 11/2020

Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, presentes de um lado, o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE 
DE SANTA CATARINA – CIS-AMOSC, consórcio público, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, inscrito no 
CNPJ sob o nº 01.336.261/0001-40, com sede na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, Município de Chapecó, Estado de Santa 
Catarina, representado por sua Presidente, Senhora JANETE PARAVIZI BIANCHIN, brasileira, Prefeita do Município de Arvoredo, doravante 
denominado ORGÃO GERENCIADOR, e os MUNICÍPIOS DE ABELARDO LUZ, ÁGUAS FRIAS, ÁGUAS DE CHAPECÓ, ARVOREDO, BOM JESUS, 
CAXAMBU DO SUL, CAMPO ERÊ, CORONEL FREITAS, CORONEL MARTINS, FORMOSA DO SUL, GALVÃO, GUATAMBU, IRATI, JARDINÓPOLIS, 
MAREMA, NOVA ERECHIM, NOVA ITABERABA, NOVO HORIZONTE, PAIAL, PLANALTO ALEGRE, PONTE SERRADA, QUILOMBO, SANTIAGO 
DO SUL, SÃO CARLOS, SERRA ALTA, SUL BRASIL E UNIÃO DO OESTE doravante denominado ORGÃO PARTICIPANTE, RESOLVEM Registrar 
os Preços em favor da empresa CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob o nº 44.734.671/0001-51, situada na Rodovia Itapira-Lindóia, s/n, KM 14, Bairro Ponte Preta, CEP: 13.970-970, cidade de Itapira/
SP, neste ato representada pelo seu representante legal, Senhor Alessandro Rotoli Camargo, doravante denominado FORNECEDOR, para 
fornecimento dos itens inseridos na tabela anexa, parte integrante do presente instrumento, sujeitando-se as partes às determinações da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e as Resoluções do CIS-AMOSC nº 03, de 17 de junho de 2014; 
nº 04, de 03 de novembro de 2015 e, nº 11 de 04 de março de 2020 e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata 
de Registro de Preços.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INSUMOS E CORRELATOS – FARMÁCIA 
BÁSICA E PSICOTRÓPICOS, tendo por objeto a contratação de fornecedores para atender a demanda dos municípios que fazem parte do 
Consorcio Intermunicipal de Saúde – CIS-AMOSC, de acordo com as condições e especificações constantes no presente edital, inclusive em 
seus anexos, notadamente o Anexo I do Edital de Pregão, que vincula o Termo de Referência, a partir da assinatura do presente instrumento 
pelo período de 12 meses.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS (MEDICAMENTOS)
2.1 A solicitação dos produtos registrados será efetivada por meio de Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra, contendo as seguin-
tes informações:
a) a Razão Social e o CNPJ do órgão solicitante;
b) o número da Ata e o número da Autorização de Compra;
c) o nome do FORNECEDOR, o nº do Processo Licitatório e da Ata de Registro de Preços;
d) item, descrição e a quantidade do produto requisitado;
e) o valor unitário e total;
f) a dotação orçamentária;
g) as condições de pagamento, o local e prazo de entrega.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA DOS MEDICAMENTOS
3.1 Os medicamentos deverão ser entregues na sede do CIS-AMOSC, na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, na cidade de Cha-
pecó/SC, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento da Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra.
3.2 O desatendimento do prazo estabelecido no item anterior, salvo mediante justificativa prévia e aceita pelo CIS-AMOSC, sujeitará a infra-
tora às penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços.
3.3 Todas as despesas relacionadas à entrega correrão por conta do FORNECEDOR.

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 . O pagamento ocorrerá até o 30º (trigésimo) dia do mês posterior ao da data do aceite definitivo da mercadoria e da nota fiscal, o qual 
será através de crédito, mediante transferência on line, DOC ou TED na conta corrente da Contratada (A conta corrente deve ser em nome 
de pessoa jurídica, conforme CNPJ da proponente), caso seja necessário no decorrer da execução do contrato a troca de Conta Bancária, a 
Contratada deverá solicitar através de Ofício ao Setor de Tesouraria.
4.2. Na eventualidade de atraso nos pagamentos serão aceitas reclamações em até 90 (noventa) dias após seu vencimento, se não o fizer 
de forma tempestiva, e, por via de consequência, expirar o prazo aqui estabelecido sem pleitear o respectivo pagamento, ocorrerá a pre-
clusão de seu direito.
4.3. A Contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes 
de mudança de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações na legislação pertinente.
4.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou nos documentos pertinentes à contratação, ou ainda, circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a contratada providencie as medidas saneadoras.
4.5. A iniciativa e encargo do cálculo da nota fiscal será de responsabilidade da Contratada cabendo ao CIS-AMOSC apenas a verificação do 
resultado obtido.
4.6. Na hipótese de irregularidade fiscal, a CONTRATADA deverá regularizar a sua situação no prazo de até 15 dias sob pena de aplicação 
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das sanções contratuais e rescisão da ata de registro de preços. Enquanto perdurar a irregularidade fiscal, não serão emitidos autorizações 
de fornecimento ou empenhos para a licitante que estiver nessa situação.
4.7. Somente serão pagos os valores relativos aos produtos efetivamente entregues, conforme necessidade da Administração, sendo que 
esta não estará obrigada a adquirir a quantidade total dos produtos constantes no anexo I.
4.8. Não poderá ser cobrado qualquer tipo de despesa senão única e exclusivamente o valor dos itens contratados.
4.9. A Contratada deverá apresentar como condição para o recebimento de cada parcela os seguintes documentos, dentro do prazo de 
validade: Certidão Negativa de Débito (CND) relativa aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, Estadual, Municipal, Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS) e Débitos Trabalhista (CNDT).
4.10 A Razão Social e o CNPJ constantes das Notas Fiscais deverão coincidir com aquele fornecido na fase de habilitação/propostas.
4.11 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação e/ou de qualquer obrigação financeira que 
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços, juros ou cor-
reção monetária.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
5.1 Fornecer o objeto nas condições estipuladas no Edital, na Proposta e na Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra, isentos de 
defeitos de fabricação, e com prazo de validade superior a 12 (doze) meses, contado da data de entrega dos mesmos.
5.2 Entregar os produtos solicitados na sede do CIS-AMOSC, na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, CEP 89802-260, Chapecó/SC, 
acompanhados da Nota Fiscal Eletrônica preenchida com a especificação do(s) produto(s), data de fabricação, prazo de validade, número 
do lote e nome do fabricante do(s) medicamento(s) entregue(s).
5.3 Realizar o transporte dos produtos adequadamente, em ambiente climatizado, com controle de temperatura, mantendo-os em perfeitas 
condições de armazenamento para garantir a total eficiência e qualidade.
5.3.1 A inobservância das obrigações contidas no item anterior poderá ensejar a devolução dos produtos e a aplicação das penalidades 
previstas no Edital.
5.4 Substituir, as suas expensas, no todo em parte o(s) produto(s) em que se verifiquem danos em decorrência decorrente de qualquer 
evento (problemas de transporte, defeito de fabricação ou de armazenagem, reprovado pelo município), no prazo de até 05 (cinco) dias 
corridos, improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente.
5.5 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
5.6 Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, sendo que sua inadimplên-
cia, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, 
nem poderá onerar o objeto do contrato.
5.7 Comunicar ao CIS-AMOSC, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos 
que impossibilite o seu cumprimento.
5.8 Manter a garantia e qualidade dos produtos de acordo com as especificações definidas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
5.9 Manter as condições de habilitação e qualificação técnica exigida no Edital do Pregão, comprovando-as sempre que solicitado pelo ÒR-
GÃO GERENCIADOR.
5.10 A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos o Certificado de Registro de Produto, dentro do prazo 
de validade, o qual poderá ser emitido, via internet, do site da ANVISA.
5.11 A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos Certificado de Controle de Qualidade do lote de cada 
produto, emitido pelo laboratório produtor.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CIS-AMOSC (ÓRGÃO GERENCIADOR)
6.1 Gerenciar a Ata de Registro de Preços.
6.2 Analisar e responder os questionamentos encaminhados pelo FORNECEDOR.
6.3 Emitir pareceres, elaborar e assinar Termos Aditivos às Atas de Registros de Preços.
6.4 Comunicar aos municípios consorciados, sempre que houver alterações nas condições firmadas nas Atas de Registros de preços.
6.5 Notificar extrajudicialmente o FORNECEDOR e aplicar-lhe as penalidades previstas na legislação e no Edital, assegurado o direito do 
contraditório e da ampla defesa.
6.6 Suspender o acesso do município ao sistema informatizado de pedidos de medicamentos quando este encontra-se inadimplente por 
prazo superior a 60 (sessenta) dias.
6.8 Receber e conferir os medicamentos entregues pelos fornecedores, enviando-os aos municípios solicitantes, acompanhados das respec-
tivas notas fiscais.
6.9 Rejeitar no todo ou em parte os produtos que o FORNECEDOR entregar fora das especificações do Edital.
6.10 Comunicar ao FORNECEDOR até o 5º dia útil, após a apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento 
dos produtos adquiridos e/ou a suspensão do pagamento até a entrega total dos medicamentos solicitados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS
7.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados.
7.2 Permitir a entrega de medicamentos de referência, genéricos e similares nos termos da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 58 
de 10/10/2014.
7.3 Fiscalizar a execução do contrato, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicar ao Consórcio as ocorrências de quais-
quer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte do FORNECEDOR.
7.4 Efetuar o pagamento ao CIS-AMOSC no prazo e condições estabelecidos nos contratos de rateio.

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO
8.1 Em atendimento ao disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, a fiscalização e o acompanhamento da exe-
cução da Ata de Registro de Preços e a entrega do objeto ficam sob o encargo e responsabilidade da comissão e ou servidor designado 
pelo município.
8.2 Os integrantes da comissão ou servidor anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, 
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determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
8.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência da comissão ou servidor deverão ser solicitadas a seus superiores em 
tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
8.4 A fiscalização por parte do Contratante não exclui nem reduz a responsabilidade do FORNECEDOR, inclusive perante terceiros, por 
qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos, ressaltando-se, ainda, que mesmo atestado o serviço adquirido, subsistirá a respon-
sabilidade do FORNECEDOR pela qualidade e segurança deste último.

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1 As empresas que não cumprirem as condições previstas no Edital de Pregão Eletrônico nº 01/2020 e/ou da Ata de Registro de Preços 
ficam sujeitas às seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária não superior a 5 (cinco) anos, aplicada segundo a natureza e da gravidade da falta cometida;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
9.2 A advertência será emitida pelo Consórcio sempre que a contratada descumprir qualquer obrigação;
9.3 A penalidade de multa será imposta à contratada pelo atraso injustificado na entrega do medicamento, de acordo com as alíquotas a 
seguir:
a) multa compensatória, no percentual de 10% (dez por cento), aplicado sobre o valor total da ordem de compra inadimplida;
b) multa moratória, no percentual de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, até o máximo de trinta dias, aplicado sobre o valor 
total da ordem de compra inadimplida;
9.4 A aplicação da multa não impede que sejam aplicadas outras penalidades, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo pro-
cesso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
9.5 Se a proponente não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo assinalado, ser-lhe-á aplicada a penalidade prevista na alínea “c” do 
item 9.1.
9.6 As sanções administrativas poderão ser aplicadas sem prejuízo da cobrança de perdas e danos e das ações penais cabíveis.
9.7 As multas aplicadas às empresas licitantes/contratadas deverão ser recolhidas ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa 
Catarina – CIS-AMOSC, em até 30 (trinta) dias, contados da Notificação de Imposição de Penalidade, assegurado o direito ao contraditório 
e a ampla defesa.
9.8 A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação administrativa ou judicial, sendo exigível desde a data do ato, fato ou 
omissão que lhe tiver dado causa.
9.9 A suspensão impossibilitará a participação da empresa em licitações deflagradas pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de 
Santa Catarina – CIS-AMOSC, de acordo com os prazos a seguir:
a) por até 30 (trinta) dias, quando aplicada a pena de advertência emitida pela Administração e a empresa permanecer inadimplente;
b) por até 90 (noventa) dias, quando a empresa interessada solicitar cancelamento da proposta após a abertura e antes do resultado do 
julgamento;
c) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços;
d) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada motivar a rescisão total ou parcial da autorização de fornecimento e/ou a Ata 
de Registro de Preços;
e) por até 12 (doze) meses, quando a empresa praticar atos que claramente visem à frustração dos objetivos da licitação;
f) por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a empresa apresentar documentos fraudulentos nas licitações;
g) por até 5 (cinco) anos, quando a fornecedora convocada dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar a Ata de Registro de 
Preços, 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, se comportar de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
h) até a realização do pagamento, quando a empresa receber qualquer das multas previstas no item anterior;
9.9.1 A suspensão do direito de licitar poderá ser ampliada até o dobro, em caso de reincidência;
9.10 A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Presidente do CIS-AMOSC;
9.10.1 A declaração de inidoneidade permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punibilidade ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a autoridade que a aplicou;
9.10.2 A declaração de inidoneidade terá seus efeitos extensivos a toda Administração Pública;
9.11 As sanções previstas neste edital poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais que:
a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
9.12 Fica facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penalidades previstas neste edital, no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
a contar do recebimento da notificação, que será dirigido ao Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina 
– CIS-AMOSC.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1 O presente ajuste poderá ser rescindido, independentemente 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 – DOS PREÇOS E DO REAJUSTE
11.1 Os preços são os constantes da Ata de Registro de Preços, vedado qualquer reajustamento durante o prazo de validade da Ata de 
Registro de Preços, salvo para manter o equilíbrio econômico-financeiro da proposta, nos termos da alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 
nº 8.666/93.
11.2 O preço reequilibrado proposto não poderá ultrapassar o valor praticado no mercado.
11.2.1 O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser instruído com os seguintes documentos:
a) requerimento assinado pelo representante legal da empresa e encaminhado via correios ou protocolado diretamente na sede do órgão 
gerenciador (CIS-AMOSC);
b) cópia de documentos que comprovem o alegado (notas fiscais anteriores e posteriores ao certame, ofício/carta de laboratório, cópia da 
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norma que autorizou o reajuste de preços dos medicamentos, outros documentos que entender indispensáveis);
c) demonstrativo abaixo devidamente preenchido (um para cada item).
Item da licitação
Descrição do item
Marca

DADOS QUE SERVIRAM DE BASE PARA OFERTA DE PREÇOS NA LICITAÇÃO DADOS PARA COMPROVAR O PEDIDO DE REEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO

Preço registrado na licitação Novo preço proposto
Preço de compra antes licitação Preço de compra atual
Data da compra Data da compra
Nº Nota Fiscal Nº Nota Fiscal

% da margem sobre o preço de compra % da margem sobre o preço 
de compra

11.2.2 As cópias das Notas Fiscais devem ser do mesmo laboratório/indústria;
11.3 O CIS-AMOSC poderá, a qualquer tempo, reduzir os preços registrados, de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado 
realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional ou internacional.
11.4 Ainda que ocorra a situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, fica facultado ao CIS-AMOSC, antes de 
deferir o pedido de reequilíbrio, consultar o preço das demais empresas participantes, observada a ordem de classificação, para contratar 
com a empresa que apresentar o menor preço, liberando a requerente do compromisso de entregar o produto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
12.1 O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) recusar-se a celebrar o ajuste ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido, 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 Administração nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993;
f) for impedido de licitar e contratar com o Consorcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina CIS-AMOSC ou qualquer um dos 
Municípios Consorciados, nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
12.2 O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da 
autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR.
12.3 O FORNECEDOR poderá requerer o cancelamento/desistência de item(ns) com preço(s) registrado(s) na Ata de Registro de Preços, na 
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a execução do instrumento contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força 
maior, devidamente justificado e instruído com documentos que comprovem o alegado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1 As despesas decorrentes da aquisição do objeto da presente Ata de Registro de Preços correrão à conta de dotação específica do 
orçamento do município, aprovado para os exercícios de 2020 e 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO
14.1 A presente Ata de Registro de Preços está vinculada ao Processo Licitatório n° 33/2020, Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 
01/2020 realizado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina – CIS-AMOSC (ÓRGÃO GERENCIADOR).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1 A Ata de Registro de Preços terá prazo de vigência da de 14 (quatorze) meses, contados a partir de sua assinatura, prazo suficiente 
para quitação dos pagamentos.
1.2.1 O prazo para execução do fornecimento será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, mediante justificativa, 
nos termos da Lei 8.666/1993 e Decreto Federal n. 7.892/2013.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 Observados os critérios e condições estabelecidas no Edital, o Consórcio CIS-AMOSC poderá comprar de mais de um fornecedor re-
gistrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem, quando o primeiro classificado não possua 
capacidade de fornecimento da quantidade solicitada.
16.2 A existência de preços registrados não obriga o CIS-AMOSC a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a reali-
zação de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em 
igualdade de condições.
16.3 O FORNECEDOR signatário desta Ata de Registro de Preços declara estar ciente das suas obrigações para com o CIS-AMOSC (ÓRGÃO 
GERENCIADOR) e com os municípios consorciados, nos termos do Edital e da proposta, que passam a fazer parte integrante do presente 
instrumento e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
17.1 É competente o foro da Comarca de Chapecó-SC, para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de 
Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em 3 (três) vias de igual teor e forma.
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Chapecó/SC, 10 de Junho de 2020.
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA 
(CIS-AMOSC) ALESSANDRO ROTOLI CAMARGO REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENTE

ATA 12/2020
Publicação Nº 2527099

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 12/2020

Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, presentes de um lado, o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE 
SANTA CATARINA – CIS-AMOSC, consórcio público, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, inscrito no CNPJ 
sob o nº 01.336.261/0001-40, com sede na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, Município de Chapecó, Estado de Santa Catarina, 
representado por sua Presidente, Senhora JANETE PARAVIZI BIANCHIN, brasileira, Prefeita do Município de Arvoredo, doravante denomina-
do ORGÃO GERENCIADOR, e os MUNICÍPIOS DE ABELARDO LUZ, ÁGUAS FRIAS, ÁGUAS DE CHAPECÓ, ARVOREDO, BOM JESUS, CAXAMBU 
DO SUL, CAMPO ERÊ, CORONEL FREITAS, CORONEL MARTINS, FORMOSA DO SUL, GALVÃO, GUATAMBU, IRATI, JARDINÓPOLIS, MAREMA, 
NOVA ERECHIM, NOVA ITABERABA, NOVO HORIZONTE, PAIAL, PLANALTO ALEGRE, PONTE SERRADA, QUILOMBO, SANTIAGO DO SUL, 
SÃO CARLOS, SERRA ALTA, SUL BRASIL E UNIÃO DO OESTE doravante denominado ORGÃO PARTICIPANTE, RESOLVEM Registrar os Preços 
em favor da empresa DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 
05.201.539/0001-22, situada na Rua Amparo, 113-E, Bairro Belo Vista, CEP: 89.804-285, cidade de Chapecó/SC, neste ato representada 
pelo seu representante legal, Senhor Luiz Sulchinski, doravante denominado FORNECEDOR, para fornecimento dos itens inseridos na tabela 
anexa, parte integrante do presente instrumento, sujeitando-se as partes às determinações da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002 e as Resoluções do CIS-AMOSC nº 03, de 17 de junho de 2014; nº 04, de 03 de novembro de 2015 e, nº 
11 de 04 de março de 2020 e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INSUMOS E CORRELATOS – FARMÁCIA 
BÁSICA E PSICOTRÓPICOS, tendo por objeto a contratação de fornecedores para atender a demanda dos municípios que fazem parte do 
Consorcio Intermunicipal de Saúde – CIS-AMOSC, de acordo com as condições e especificações constantes no presente edital, inclusive em 
seus anexos, notadamente o Anexo I do Edital de Pregão, que vincula o Termo de Referência, a partir da assinatura do presente instrumento 
pelo período de 12 meses.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS (MEDICAMENTOS)
2.1 A solicitação dos produtos registrados será efetivada por meio de Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra, contendo as seguin-
tes informações:
a) a Razão Social e o CNPJ do órgão solicitante;
b) o número da Ata e o número da Autorização de Compra;
c) o nome do FORNECEDOR, o nº do Processo Licitatório e da Ata de Registro de Preços;
d) item, descrição e a quantidade do produto requisitado;
e) o valor unitário e total;
f) a dotação orçamentária;
g) as condições de pagamento, o local e prazo de entrega.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA DOS MEDICAMENTOS
3.1 Os medicamentos deverão ser entregues na sede do CIS-AMOSC, na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, na cidade de Cha-
pecó/SC, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento da Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra.
3.2 O desatendimento do prazo estabelecido no item anterior, salvo mediante justificativa prévia e aceita pelo CIS-AMOSC, sujeitará a infra-
tora às penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços.
3.3 Todas as despesas relacionadas à entrega correrão por conta do FORNECEDOR.

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 . O pagamento ocorrerá até o 30º (trigésimo) dia do mês posterior ao da data do aceite definitivo da mercadoria e da nota fiscal, o qual 
será através de crédito, mediante transferência on line, DOC ou TED na conta corrente da Contratada (A conta corrente deve ser em nome 
de pessoa jurídica, conforme CNPJ da proponente), caso seja necessário no decorrer da execução do contrato a troca de Conta Bancária, a 
Contratada deverá solicitar através de Ofício ao Setor de Tesouraria.
4.2. Na eventualidade de atraso nos pagamentos serão aceitas reclamações em até 90 (noventa) dias após seu vencimento, se não o fizer 
de forma tempestiva, e, por via de consequência, expirar o prazo aqui estabelecido sem pleitear o respectivo pagamento, ocorrerá a pre-
clusão de seu direito.
4.3. A Contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes 
de mudança de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações na legislação pertinente.
4.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou nos documentos pertinentes à contratação, ou ainda, circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a contratada providencie as medidas saneadoras.
4.5. A iniciativa e encargo do cálculo da nota fiscal será de responsabilidade da Contratada cabendo ao CIS-AMOSC apenas a verificação do 
resultado obtido.
4.6. Na hipótese de irregularidade fiscal, a CONTRATADA deverá regularizar a sua situação no prazo de até 15 dias sob pena de aplicação 
das sanções contratuais e rescisão da ata de registro de preços. Enquanto perdurar a irregularidade fiscal, não serão emitidos autorizações 
de fornecimento ou empenhos para a licitante que estiver nessa situação.
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4.7. Somente serão pagos os valores relativos aos produtos efetivamente entregues, conforme necessidade da Administração, sendo que 
esta não estará obrigada a adquirir a quantidade total dos produtos constantes no anexo I.
4.8. Não poderá ser cobrado qualquer tipo de despesa senão única e exclusivamente o valor dos itens contratados.
4.9. A Contratada deverá apresentar como condição para o recebimento de cada parcela os seguintes documentos, dentro do prazo de 
validade: Certidão Negativa de Débito (CND) relativa aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, Estadual, Municipal, Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS) e Débitos Trabalhista (CNDT).
4.10 A Razão Social e o CNPJ constantes das Notas Fiscais deverão coincidir com aquele fornecido na fase de habilitação/propostas.
4.11 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação e/ou de qualquer obrigação financeira que 
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços, juros ou cor-
reção monetária.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
5.1 Fornecer o objeto nas condições estipuladas no Edital, na Proposta e na Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra, isentos de 
defeitos de fabricação, e com prazo de validade superior a 12 (doze) meses, contado da data de entrega dos mesmos.
5.2 Entregar os produtos solicitados na sede do CIS-AMOSC, na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, CEP 89802-260, Chapecó/SC, 
acompanhados da Nota Fiscal Eletrônica preenchida com a especificação do(s) produto(s), data de fabricação, prazo de validade, número 
do lote e nome do fabricante do(s) medicamento(s) entregue(s).
5.3 Realizar o transporte dos produtos adequadamente, em ambiente climatizado, com controle de temperatura, mantendo-os em perfeitas 
condições de armazenamento para garantir a total eficiência e qualidade.
5.3.1 A inobservância das obrigações contidas no item anterior poderá ensejar a devolução dos produtos e a aplicação das penalidades 
previstas no Edital.
5.4 Substituir, as suas expensas, no todo em parte o(s) produto(s) em que se verifiquem danos em decorrência decorrente de qualquer 
evento (problemas de transporte, defeito de fabricação ou de armazenagem, reprovado pelo município), no prazo de até 05 (cinco) dias 
corridos, improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente.
5.5 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
5.6 Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, sendo que sua inadimplên-
cia, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, 
nem poderá onerar o objeto do contrato.
5.7 Comunicar ao CIS-AMOSC, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos 
que impossibilite o seu cumprimento.
5.8 Manter a garantia e qualidade dos produtos de acordo com as especificações definidas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
5.9 Manter as condições de habilitação e qualificação técnica exigida no Edital do Pregão, comprovando-as sempre que solicitado pelo ÒR-
GÃO GERENCIADOR.
5.10 A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos o Certificado de Registro de Produto, dentro do prazo 
de validade, o qual poderá ser emitido, via internet, do site da ANVISA.
5.11 A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos Certificado de Controle de Qualidade do lote de cada 
produto, emitido pelo laboratório produtor.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CIS-AMOSC (ÓRGÃO GERENCIADOR)
6.1 Gerenciar a Ata de Registro de Preços.
6.2 Analisar e responder os questionamentos encaminhados pelo FORNECEDOR.
6.3 Emitir pareceres, elaborar e assinar Termos Aditivos às Atas de Registros de Preços.
6.4 Comunicar aos municípios consorciados, sempre que houver alterações nas condições firmadas nas Atas de Registros de preços.
6.5 Notificar extrajudicialmente o FORNECEDOR e aplicar-lhe as penalidades previstas na legislação e no Edital, assegurado o direito do 
contraditório e da ampla defesa.
6.6 Suspender o acesso do município ao sistema informatizado de pedidos de medicamentos quando este encontra-se inadimplente por 
prazo superior a 60 (sessenta) dias.
6.8 Receber e conferir os medicamentos entregues pelos fornecedores, enviando-os aos municípios solicitantes, acompanhados das respec-
tivas notas fiscais.
6.9 Rejeitar no todo ou em parte os produtos que o FORNECEDOR entregar fora das especificações do Edital.
6.10 Comunicar ao FORNECEDOR até o 5º dia útil, após a apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento 
dos produtos adquiridos e/ou a suspensão do pagamento até a entrega total dos medicamentos solicitados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS
7.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados.
7.2 Permitir a entrega de medicamentos de referência, genéricos e similares nos termos da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 58 
de 10/10/2014.
7.3 Fiscalizar a execução do contrato, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicar ao Consórcio as ocorrências de quais-
quer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte do FORNECEDOR.
7.4 Efetuar o pagamento ao CIS-AMOSC no prazo e condições estabelecidos nos contratos de rateio.

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO
8.1 Em atendimento ao disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, a fiscalização e o acompanhamento da exe-
cução da Ata de Registro de Preços e a entrega do objeto ficam sob o encargo e responsabilidade da comissão e ou servidor designado 
pelo município.
8.2 Os integrantes da comissão ou servidor anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
8.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência da comissão ou servidor deverão ser solicitadas a seus superiores em 
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tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
8.4 A fiscalização por parte do Contratante não exclui nem reduz a responsabilidade do FORNECEDOR, inclusive perante terceiros, por 
qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos, ressaltando-se, ainda, que mesmo atestado o serviço adquirido, subsistirá a respon-
sabilidade do FORNECEDOR pela qualidade e segurança deste último.

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1 As empresas que não cumprirem as condições previstas no Edital de Pregão Eletrônico nº 01/2020 e/ou da Ata de Registro de Preços 
ficam sujeitas às seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária não superior a 5 (cinco) anos, aplicada segundo a natureza e da gravidade da falta cometida;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
9.2 A advertência será emitida pelo Consórcio sempre que a contratada descumprir qualquer obrigação;
9.3 A penalidade de multa será imposta à contratada pelo atraso injustificado na entrega do medicamento, de acordo com as alíquotas a 
seguir:
a) multa compensatória, no percentual de 10% (dez por cento), aplicado sobre o valor total da ordem de compra inadimplida;
b) multa moratória, no percentual de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, até o máximo de trinta dias, aplicado sobre o valor 
total da ordem de compra inadimplida;
9.4 A aplicação da multa não impede que sejam aplicadas outras penalidades, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo pro-
cesso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
9.5 Se a proponente não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo assinalado, ser-lhe-á aplicada a penalidade prevista na alínea “c” do 
item 9.1.
9.6 As sanções administrativas poderão ser aplicadas sem prejuízo da cobrança de perdas e danos e das ações penais cabíveis.
9.7 As multas aplicadas às empresas licitantes/contratadas deverão ser recolhidas ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa 
Catarina – CIS-AMOSC, em até 30 (trinta) dias, contados da Notificação de Imposição de Penalidade, assegurado o direito ao contraditório 
e a ampla defesa.
9.8 A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação administrativa ou judicial, sendo exigível desde a data do ato, fato ou 
omissão que lhe tiver dado causa.
9.9 A suspensão impossibilitará a participação da empresa em licitações deflagradas pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de 
Santa Catarina – CIS-AMOSC, de acordo com os prazos a seguir:
a) por até 30 (trinta) dias, quando aplicada a pena de advertência emitida pela Administração e a empresa permanecer inadimplente;
b) por até 90 (noventa) dias, quando a empresa interessada solicitar cancelamento da proposta após a abertura e antes do resultado do 
julgamento;
c) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços;
d) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada motivar a rescisão total ou parcial da autorização de fornecimento e/ou a Ata 
de Registro de Preços;
e) por até 12 (doze) meses, quando a empresa praticar atos que claramente visem à frustração dos objetivos da licitação;
f) por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a empresa apresentar documentos fraudulentos nas licitações;
g) por até 5 (cinco) anos, quando a fornecedora convocada dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar a Ata de Registro de 
Preços, 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, se comportar de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
h) até a realização do pagamento, quando a empresa receber qualquer das multas previstas no item anterior;
9.9.1 A suspensão do direito de licitar poderá ser ampliada até o dobro, em caso de reincidência;
9.10 A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Presidente do CIS-AMOSC;
9.10.1 A declaração de inidoneidade permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punibilidade ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a autoridade que a aplicou;
9.10.2 A declaração de inidoneidade terá seus efeitos extensivos a toda Administração Pública;
9.11 As sanções previstas neste edital poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais que:
a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
9.12 Fica facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penalidades previstas neste edital, no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
a contar do recebimento da notificação, que será dirigido ao Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina 
– CIS-AMOSC.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1 O presente ajuste poderá ser rescindido, independentemente 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 – DOS PREÇOS E DO REAJUSTE
11.1 Os preços são os constantes da Ata de Registro de Preços, vedado qualquer reajustamento durante o prazo de validade da Ata de 
Registro de Preços, salvo para manter o equilíbrio econômico-financeiro da proposta, nos termos da alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 
nº 8.666/93.
11.2 O preço reequilibrado proposto não poderá ultrapassar o valor praticado no mercado.
11.2.1 O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser instruído com os seguintes documentos:
a) requerimento assinado pelo representante legal da empresa e encaminhado via correios ou protocolado diretamente na sede do órgão 
gerenciador (CIS-AMOSC);
b) cópia de documentos que comprovem o alegado (notas fiscais anteriores e posteriores ao certame, ofício/carta de laboratório, cópia da 
norma que autorizou o reajuste de preços dos medicamentos, outros documentos que entender indispensáveis);
c) demonstrativo abaixo devidamente preenchido (um para cada item).
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Item da licitação
Descrição do item
Marca

DADOS QUE SERVIRAM DE BASE PARA OFERTA DE PREÇOS NA LICITAÇÃO DADOS PARA COMPROVAR O PEDIDO DE REEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO

Preço registrado na licitação Novo preço proposto
Preço de compra antes licitação Preço de compra atual
Data da compra Data da compra
Nº Nota Fiscal Nº Nota Fiscal

% da margem sobre o preço de compra % da margem sobre o preço 
de compra

11.2.2 As cópias das Notas Fiscais devem ser do mesmo laboratório/indústria;
11.3 O CIS-AMOSC poderá, a qualquer tempo, reduzir os preços registrados, de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado 
realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional ou internacional.
11.4 Ainda que ocorra a situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, fica facultado ao CIS-AMOSC, antes de 
deferir o pedido de reequilíbrio, consultar o preço das demais empresas participantes, observada a ordem de classificação, para contratar 
com a empresa que apresentar o menor preço, liberando a requerente do compromisso de entregar o produto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
12.1 O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) recusar-se a celebrar o ajuste ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido, 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 Administração nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993;
f) for impedido de licitar e contratar com o Consorcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina CIS-AMOSC ou qualquer um dos 
Municípios Consorciados, nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
12.2 O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da 
autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR.
12.3 O FORNECEDOR poderá requerer o cancelamento/desistência de item(ns) com preço(s) registrado(s) na Ata de Registro de Preços, na 
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a execução do instrumento contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força 
maior, devidamente justificado e instruído com documentos que comprovem o alegado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1 As despesas decorrentes da aquisição do objeto da presente Ata de Registro de Preços correrão à conta de dotação específica do 
orçamento do município, aprovado para os exercícios de 2020 e 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO
14.1 A presente Ata de Registro de Preços está vinculada ao Processo Licitatório n° 33/2020, Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 
01/2020 realizado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina – CIS-AMOSC (ÓRGÃO GERENCIADOR).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1 A Ata de Registro de Preços terá prazo de vigência da de 14 (quatorze) meses, contados a partir de sua assinatura, prazo suficiente 
para quitação dos pagamentos.
1.2.1 O prazo para execução do fornecimento será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, mediante justificativa, 
nos termos da Lei 8.666/1993 e Decreto Federal n. 7.892/2013.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 Observados os critérios e condições estabelecidas no Edital, o Consórcio CIS-AMOSC poderá comprar de mais de um fornecedor re-
gistrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem, quando o primeiro classificado não possua 
capacidade de fornecimento da quantidade solicitada.
16.2 A existência de preços registrados não obriga o CIS-AMOSC a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a reali-
zação de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em 
igualdade de condições.
16.3 O FORNECEDOR signatário desta Ata de Registro de Preços declara estar ciente das suas obrigações para com o CIS-AMOSC (ÓRGÃO 
GERENCIADOR) e com os municípios consorciados, nos termos do Edital e da proposta, que passam a fazer parte integrante do presente 
instrumento e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
17.1 É competente o foro da Comarca de Chapecó-SC, para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de 
Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em 3 (três) vias de igual teor e forma.
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Chapecó/SC, 10 de Junho de 2020.
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA 
(CIS-AMOSC)

LUIZ SULCHINSKI
REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENTE

ATA 13/2020
Publicação Nº 2527101

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 13/2020

Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, presentes de um lado, o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE 
SANTA CATARINA – CIS-AMOSC, consórcio público, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, inscrito no CNPJ 
sob o nº 01.336.261/0001-40, com sede na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, Município de Chapecó, Estado de Santa Catarina, 
representado por sua Presidente, Senhora JANETE PARAVIZI BIANCHIN, brasileira, Prefeita do Município de Arvoredo, doravante denomina-
do ORGÃO GERENCIADOR, e os MUNICÍPIOS DE ABELARDO LUZ, ÁGUAS FRIAS, ÁGUAS DE CHAPECÓ, ARVOREDO, BOM JESUS, CAXAMBU 
DO SUL, CAMPO ERÊ, CORONEL FREITAS, CORONEL MARTINS, FORMOSA DO SUL, GALVÃO, GUATAMBU, IRATI, JARDINÓPOLIS, MAREMA, 
NOVA ERECHIM, NOVA ITABERABA, NOVO HORIZONTE, PAIAL, PLANALTO ALEGRE, PONTE SERRADA, QUILOMBO, SANTIAGO DO SUL, 
SÃO CARLOS, SERRA ALTA, SUL BRASIL E UNIÃO DO OESTE doravante denominado ORGÃO PARTICIPANTE, RESOLVEM Registrar os Preços 
em favor da empresa DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 
o nº 02.520.829/0001-40, situada na Rodovia BR 480, 180, na cidade de Barão de Cotegipe/RS – CEP: 99.740-000, neste ato representada 
pelo seu representante legal, Senhor Gleison Sachet, doravante denominado FORNECEDOR, para fornecimento dos itens inseridos na tabela 
anexa, parte integrante do presente instrumento, sujeitando-se as partes às determinações da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002 e as Resoluções do CIS-AMOSC nº 03, de 17 de junho de 2014; nº 04, de 03 de novembro de 2015 e, nº 
11 de 04 de março de 2020 e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INSUMOS E CORRELATOS – FARMÁCIA 
BÁSICA E PSICOTRÓPICOS, tendo por objeto a contratação de fornecedores para atender a demanda dos municípios que fazem parte do 
Consorcio Intermunicipal de Saúde – CIS-AMOSC, de acordo com as condições e especificações constantes no presente edital, inclusive em 
seus anexos, notadamente o Anexo I do Edital de Pregão, que vincula o Termo de Referência, a partir da assinatura do presente instrumento 
pelo período de 12 meses.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS (MEDICAMENTOS)
2.1 A solicitação dos produtos registrados será efetivada por meio de Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra, contendo as seguin-
tes informações:
a) a Razão Social e o CNPJ do órgão solicitante;
b) o número da Ata e o número da Autorização de Compra;
c) o nome do FORNECEDOR, o nº do Processo Licitatório e da Ata de Registro de Preços;
d) item, descrição e a quantidade do produto requisitado;
e) o valor unitário e total;
f) a dotação orçamentária;
g) as condições de pagamento, o local e prazo de entrega.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA DOS MEDICAMENTOS
3.1 Os medicamentos deverão ser entregues na sede do CIS-AMOSC, na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, na cidade de Cha-
pecó/SC, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento da Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra.
3.2 O desatendimento do prazo estabelecido no item anterior, salvo mediante justificativa prévia e aceita pelo CIS-AMOSC, sujeitará a infra-
tora às penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços.
3.3 Todas as despesas relacionadas à entrega correrão por conta do FORNECEDOR.

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 . O pagamento ocorrerá até o 30º (trigésimo) dia do mês posterior ao da data do aceite definitivo da mercadoria e da nota fiscal, o qual 
será através de crédito, mediante transferência on line, DOC ou TED na conta corrente da Contratada (A conta corrente deve ser em nome 
de pessoa jurídica, conforme CNPJ da proponente), caso seja necessário no decorrer da execução do contrato a troca de Conta Bancária, a 
Contratada deverá solicitar através de Ofício ao Setor de Tesouraria.
4.2. Na eventualidade de atraso nos pagamentos serão aceitas reclamações em até 90 (noventa) dias após seu vencimento, se não o fizer 
de forma tempestiva, e, por via de consequência, expirar o prazo aqui estabelecido sem pleitear o respectivo pagamento, ocorrerá a pre-
clusão de seu direito.
4.3. A Contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes 
de mudança de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações na legislação pertinente.
4.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou nos documentos pertinentes à contratação, ou ainda, circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a contratada providencie as medidas saneadoras.
4.5. A iniciativa e encargo do cálculo da nota fiscal será de responsabilidade da Contratada cabendo ao CIS-AMOSC apenas a verificação do 
resultado obtido.
4.6. Na hipótese de irregularidade fiscal, a CONTRATADA deverá regularizar a sua situação no prazo de até 15 dias sob pena de aplicação 
das sanções contratuais e rescisão da ata de registro de preços. Enquanto perdurar a irregularidade fiscal, não serão emitidos autorizações 
de fornecimento ou empenhos para a licitante que estiver nessa situação.
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4.7. Somente serão pagos os valores relativos aos produtos efetivamente entregues, conforme necessidade da Administração, sendo que 
esta não estará obrigada a adquirir a quantidade total dos produtos constantes no anexo I.
4.8. Não poderá ser cobrado qualquer tipo de despesa senão única e exclusivamente o valor dos itens contratados.
4.9. A Contratada deverá apresentar como condição para o recebimento de cada parcela os seguintes documentos, dentro do prazo de 
validade: Certidão Negativa de Débito (CND) relativa aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, Estadual, Municipal, Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS) e Débitos Trabalhista (CNDT).
4.10 A Razão Social e o CNPJ constantes das Notas Fiscais deverão coincidir com aquele fornecido na fase de habilitação/propostas.
4.11 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação e/ou de qualquer obrigação financeira que 
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços, juros ou cor-
reção monetária.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
5.1 Fornecer o objeto nas condições estipuladas no Edital, na Proposta e na Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra, isentos de 
defeitos de fabricação, e com prazo de validade superior a 12 (doze) meses, contado da data de entrega dos mesmos.
5.2 Entregar os produtos solicitados na sede do CIS-AMOSC, na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, CEP 89802-260, Chapecó/SC, 
acompanhados da Nota Fiscal Eletrônica preenchida com a especificação do(s) produto(s), data de fabricação, prazo de validade, número 
do lote e nome do fabricante do(s) medicamento(s) entregue(s).
5.3 Realizar o transporte dos produtos adequadamente, em ambiente climatizado, com controle de temperatura, mantendo-os em perfeitas 
condições de armazenamento para garantir a total eficiência e qualidade.
5.3.1 A inobservância das obrigações contidas no item anterior poderá ensejar a devolução dos produtos e a aplicação das penalidades 
previstas no Edital.
5.4 Substituir, as suas expensas, no todo em parte o(s) produto(s) em que se verifiquem danos em decorrência decorrente de qualquer 
evento (problemas de transporte, defeito de fabricação ou de armazenagem, reprovado pelo município), no prazo de até 05 (cinco) dias 
corridos, improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente.
5.5 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
5.6 Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, sendo que sua inadimplên-
cia, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, 
nem poderá onerar o objeto do contrato.
5.7 Comunicar ao CIS-AMOSC, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos 
que impossibilite o seu cumprimento.
5.8 Manter a garantia e qualidade dos produtos de acordo com as especificações definidas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
5.9 Manter as condições de habilitação e qualificação técnica exigida no Edital do Pregão, comprovando-as sempre que solicitado pelo ÒR-
GÃO GERENCIADOR.
5.10 A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos o Certificado de Registro de Produto, dentro do prazo 
de validade, o qual poderá ser emitido, via internet, do site da ANVISA.
5.11 A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos Certificado de Controle de Qualidade do lote de cada 
produto, emitido pelo laboratório produtor.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CIS-AMOSC (ÓRGÃO GERENCIADOR)
6.1 Gerenciar a Ata de Registro de Preços.
6.2 Analisar e responder os questionamentos encaminhados pelo FORNECEDOR.
6.3 Emitir pareceres, elaborar e assinar Termos Aditivos às Atas de Registros de Preços.
6.4 Comunicar aos municípios consorciados, sempre que houver alterações nas condições firmadas nas Atas de Registros de preços.
6.5 Notificar extrajudicialmente o FORNECEDOR e aplicar-lhe as penalidades previstas na legislação e no Edital, assegurado o direito do 
contraditório e da ampla defesa.
6.6 Suspender o acesso do município ao sistema informatizado de pedidos de medicamentos quando este encontra-se inadimplente por 
prazo superior a 60 (sessenta) dias.
6.8 Receber e conferir os medicamentos entregues pelos fornecedores, enviando-os aos municípios solicitantes, acompanhados das respec-
tivas notas fiscais.
6.9 Rejeitar no todo ou em parte os produtos que o FORNECEDOR entregar fora das especificações do Edital.
6.10 Comunicar ao FORNECEDOR até o 5º dia útil, após a apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento 
dos produtos adquiridos e/ou a suspensão do pagamento até a entrega total dos medicamentos solicitados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS
7.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados.
7.2 Permitir a entrega de medicamentos de referência, genéricos e similares nos termos da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 58 
de 10/10/2014.
7.3 Fiscalizar a execução do contrato, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicar ao Consórcio as ocorrências de quais-
quer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte do FORNECEDOR.
7.4 Efetuar o pagamento ao CIS-AMOSC no prazo e condições estabelecidos nos contratos de rateio.

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO
8.1 Em atendimento ao disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, a fiscalização e o acompanhamento da exe-
cução da Ata de Registro de Preços e a entrega do objeto ficam sob o encargo e responsabilidade da comissão e ou servidor designado 
pelo município.
8.2 Os integrantes da comissão ou servidor anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
8.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência da comissão ou servidor deverão ser solicitadas a seus superiores em 
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tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
8.4 A fiscalização por parte do Contratante não exclui nem reduz a responsabilidade do FORNECEDOR, inclusive perante terceiros, por 
qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos, ressaltando-se, ainda, que mesmo atestado o serviço adquirido, subsistirá a respon-
sabilidade do FORNECEDOR pela qualidade e segurança deste último.

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1 As empresas que não cumprirem as condições previstas no Edital de Pregão Eletrônico nº 01/2020 e/ou da Ata de Registro de Preços 
ficam sujeitas às seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária não superior a 5 (cinco) anos, aplicada segundo a natureza e da gravidade da falta cometida;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
9.2 A advertência será emitida pelo Consórcio sempre que a contratada descumprir qualquer obrigação;
9.3 A penalidade de multa será imposta à contratada pelo atraso injustificado na entrega do medicamento, de acordo com as alíquotas a 
seguir:
a) multa compensatória, no percentual de 10% (dez por cento), aplicado sobre o valor total da ordem de compra inadimplida;
b) multa moratória, no percentual de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, até o máximo de trinta dias, aplicado sobre o valor 
total da ordem de compra inadimplida;
9.4 A aplicação da multa não impede que sejam aplicadas outras penalidades, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo pro-
cesso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
9.5 Se a proponente não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo assinalado, ser-lhe-á aplicada a penalidade prevista na alínea “c” do 
item 9.1.
9.6 As sanções administrativas poderão ser aplicadas sem prejuízo da cobrança de perdas e danos e das ações penais cabíveis.
9.7 As multas aplicadas às empresas licitantes/contratadas deverão ser recolhidas ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa 
Catarina – CIS-AMOSC, em até 30 (trinta) dias, contados da Notificação de Imposição de Penalidade, assegurado o direito ao contraditório 
e a ampla defesa.
9.8 A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação administrativa ou judicial, sendo exigível desde a data do ato, fato ou 
omissão que lhe tiver dado causa.
9.9 A suspensão impossibilitará a participação da empresa em licitações deflagradas pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de 
Santa Catarina – CIS-AMOSC, de acordo com os prazos a seguir:
a) por até 30 (trinta) dias, quando aplicada a pena de advertência emitida pela Administração e a empresa permanecer inadimplente;
b) por até 90 (noventa) dias, quando a empresa interessada solicitar cancelamento da proposta após a abertura e antes do resultado do 
julgamento;
c) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços;
d) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada motivar a rescisão total ou parcial da autorização de fornecimento e/ou a Ata 
de Registro de Preços;
e) por até 12 (doze) meses, quando a empresa praticar atos que claramente visem à frustração dos objetivos da licitação;
f) por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a empresa apresentar documentos fraudulentos nas licitações;
g) por até 5 (cinco) anos, quando a fornecedora convocada dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar a Ata de Registro de 
Preços, 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, se comportar de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
h) até a realização do pagamento, quando a empresa receber qualquer das multas previstas no item anterior;
9.9.1 A suspensão do direito de licitar poderá ser ampliada até o dobro, em caso de reincidência;
9.10 A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Presidente do CIS-AMOSC;
9.10.1 A declaração de inidoneidade permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punibilidade ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a autoridade que a aplicou;
9.10.2 A declaração de inidoneidade terá seus efeitos extensivos a toda Administração Pública;
9.11 As sanções previstas neste edital poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais que:
a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
9.12 Fica facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penalidades previstas neste edital, no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
a contar do recebimento da notificação, que será dirigido ao Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina 
– CIS-AMOSC.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1 O presente ajuste poderá ser rescindido, independentemente 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 – DOS PREÇOS E DO REAJUSTE
11.1 Os preços são os constantes da Ata de Registro de Preços, vedado qualquer reajustamento durante o prazo de validade da Ata de 
Registro de Preços, salvo para manter o equilíbrio econômico-financeiro da proposta, nos termos da alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 
nº 8.666/93.
11.2 O preço reequilibrado proposto não poderá ultrapassar o valor praticado no mercado.
11.2.1 O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser instruído com os seguintes documentos:
a) requerimento assinado pelo representante legal da empresa e encaminhado via correios ou protocolado diretamente na sede do órgão 
gerenciador (CIS-AMOSC);
b) cópia de documentos que comprovem o alegado (notas fiscais anteriores e posteriores ao certame, ofício/carta de laboratório, cópia da 
norma que autorizou o reajuste de preços dos medicamentos, outros documentos que entender indispensáveis);
c) demonstrativo abaixo devidamente preenchido (um para cada item).
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Item da licitação
Descrição do item
Marca

DADOS QUE SERVIRAM DE BASE PARA OFERTA DE PREÇOS NA LICITAÇÃO DADOS PARA COMPROVAR O PEDIDO DE REEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO

Preço registrado na licitação Novo preço proposto
Preço de compra antes licitação Preço de compra atual
Data da compra Data da compra
Nº Nota Fiscal Nº Nota Fiscal

% da margem sobre o preço de compra % da margem sobre o preço 
de compra

11.2.2 As cópias das Notas Fiscais devem ser do mesmo laboratório/indústria;
11.3 O CIS-AMOSC poderá, a qualquer tempo, reduzir os preços registrados, de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado 
realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional ou internacional.
11.4 Ainda que ocorra a situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, fica facultado ao CIS-AMOSC, antes de 
deferir o pedido de reequilíbrio, consultar o preço das demais empresas participantes, observada a ordem de classificação, para contratar 
com a empresa que apresentar o menor preço, liberando a requerente do compromisso de entregar o produto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
12.1 O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) recusar-se a celebrar o ajuste ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido, 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 Administração nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993;
f) for impedido de licitar e contratar com o Consorcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina CIS-AMOSC ou qualquer um dos 
Municípios Consorciados, nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
12.2 O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da 
autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR.
12.3 O FORNECEDOR poderá requerer o cancelamento/desistência de item(ns) com preço(s) registrado(s) na Ata de Registro de Preços, na 
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a execução do instrumento contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força 
maior, devidamente justificado e instruído com documentos que comprovem o alegado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1 As despesas decorrentes da aquisição do objeto da presente Ata de Registro de Preços correrão à conta de dotação específica do 
orçamento do município, aprovado para os exercícios de 2020 e 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO
14.1 A presente Ata de Registro de Preços está vinculada ao Processo Licitatório n° 33/2020, Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 
01/2020 realizado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina – CIS-AMOSC (ÓRGÃO GERENCIADOR).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1 A Ata de Registro de Preços terá prazo de vigência da de 14 (quatorze) meses, contados a partir de sua assinatura, prazo suficiente 
para quitação dos pagamentos.
1.2.1 O prazo para execução do fornecimento será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, mediante justificativa, 
nos termos da Lei 8.666/1993 e Decreto Federal n. 7.892/2013.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 Observados os critérios e condições estabelecidas no Edital, o Consórcio CIS-AMOSC poderá comprar de mais de um fornecedor re-
gistrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem, quando o primeiro classificado não possua 
capacidade de fornecimento da quantidade solicitada.
16.2 A existência de preços registrados não obriga o CIS-AMOSC a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a reali-
zação de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em 
igualdade de condições.
16.3 O FORNECEDOR signatário desta Ata de Registro de Preços declara estar ciente das suas obrigações para com o CIS-AMOSC (ÓRGÃO 
GERENCIADOR) e com os municípios consorciados, nos termos do Edital e da proposta, que passam a fazer parte integrante do presente 
instrumento e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
17.1 É competente o foro da Comarca de Chapecó-SC, para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de 
Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em 3 (três) vias de igual teor e forma.
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Chapecó/SC, 10 de Junho de 2020.
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA 
(CIS-AMOSC)

GLEISON SACHET
REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENTE

ATA 14/2020
Publicação Nº 2527103

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 14/2020

Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, presentes de um lado, o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE 
SANTA CATARINA – CIS-AMOSC, consórcio público, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, inscrito no CNPJ 
sob o nº 01.336.261/0001-40, com sede na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, Município de Chapecó, Estado de Santa Catarina, 
representado por sua Presidente, Senhora JANETE PARAVIZI BIANCHIN, brasileira, Prefeita do Município de Arvoredo, doravante denomina-
do ORGÃO GERENCIADOR, e os MUNICÍPIOS DE ABELARDO LUZ, ÁGUAS FRIAS, ÁGUAS DE CHAPECÓ, ARVOREDO, BOM JESUS, CAXAMBU 
DO SUL, CAMPO ERÊ, CORONEL FREITAS, CORONEL MARTINS, FORMOSA DO SUL, GALVÃO, GUATAMBU, IRATI, JARDINÓPOLIS, MAREMA, 
NOVA ERECHIM, NOVA ITABERABA, NOVO HORIZONTE, PAIAL, PLANALTO ALEGRE, PONTE SERRADA, QUILOMBO, SANTIAGO DO SUL, 
SÃO CARLOS, SERRA ALTA, SUL BRASIL E UNIÃO DO OESTE doravante denominado ORGÃO PARTICIPANTE, RESOLVEM Registrar os Preços 
em favor da empresa empresa DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 
nº 76.386.283/0001-13, situada na Rua José Fraron, nº 155, Sala 01, Bairro Fraron, na cidade de Pato Branco/PR – CEP: 85.503-320, neste 
ato representada pelo seu representante legal, Senhor Luiz Augusto Vaneir, doravante denominado FORNECEDOR, para fornecimento dos 
itens inseridos na tabela anexa, parte integrante do presente instrumento, sujeitando-se as partes às determinações da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e as Resoluções do CIS-AMOSC nº 03, de 17 de junho de 2014; nº 04, de 03 de 
novembro de 2015 e, nº 11 de 04 de março de 2020 e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata de Registro de 
Preços.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INSUMOS E CORRELATOS – FARMÁCIA 
BÁSICA E PSICOTRÓPICOS, tendo por objeto a contratação de fornecedores para atender a demanda dos municípios que fazem parte do 
Consorcio Intermunicipal de Saúde – CIS-AMOSC, de acordo com as condições e especificações constantes no presente edital, inclusive em 
seus anexos, notadamente o Anexo I do Edital de Pregão, que vincula o Termo de Referência, a partir da assinatura do presente instrumento 
pelo período de 12 meses.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS (MEDICAMENTOS)
2.1 A solicitação dos produtos registrados será efetivada por meio de Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra, contendo as seguin-
tes informações:
a) a Razão Social e o CNPJ do órgão solicitante;
b) o número da Ata e o número da Autorização de Compra;
c) o nome do FORNECEDOR, o nº do Processo Licitatório e da Ata de Registro de Preços;
d) item, descrição e a quantidade do produto requisitado;
e) o valor unitário e total;
f) a dotação orçamentária;
g) as condições de pagamento, o local e prazo de entrega.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA DOS MEDICAMENTOS
3.1 Os medicamentos deverão ser entregues na sede do CIS-AMOSC, na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, na cidade de Cha-
pecó/SC, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento da Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra.
3.2 O desatendimento do prazo estabelecido no item anterior, salvo mediante justificativa prévia e aceita pelo CIS-AMOSC, sujeitará a infra-
tora às penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços.
3.3 Todas as despesas relacionadas à entrega correrão por conta do FORNECEDOR.

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 . O pagamento ocorrerá até o 30º (trigésimo) dia do mês posterior ao da data do aceite definitivo da mercadoria e da nota fiscal, o qual 
será através de crédito, mediante transferência on line, DOC ou TED na conta corrente da Contratada (A conta corrente deve ser em nome 
de pessoa jurídica, conforme CNPJ da proponente), caso seja necessário no decorrer da execução do contrato a troca de Conta Bancária, a 
Contratada deverá solicitar através de Ofício ao Setor de Tesouraria.
4.2. Na eventualidade de atraso nos pagamentos serão aceitas reclamações em até 90 (noventa) dias após seu vencimento, se não o fizer 
de forma tempestiva, e, por via de consequência, expirar o prazo aqui estabelecido sem pleitear o respectivo pagamento, ocorrerá a pre-
clusão de seu direito.
4.3. A Contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes 
de mudança de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações na legislação pertinente.
4.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou nos documentos pertinentes à contratação, ou ainda, circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a contratada providencie as medidas saneadoras.
4.5. A iniciativa e encargo do cálculo da nota fiscal será de responsabilidade da Contratada cabendo ao CIS-AMOSC apenas a verificação do 
resultado obtido.
4.6. Na hipótese de irregularidade fiscal, a CONTRATADA deverá regularizar a sua situação no prazo de até 15 dias sob pena de aplicação 
das sanções contratuais e rescisão da ata de registro de preços. Enquanto perdurar a irregularidade fiscal, não serão emitidos autorizações 
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de fornecimento ou empenhos para a licitante que estiver nessa situação.
4.7. Somente serão pagos os valores relativos aos produtos efetivamente entregues, conforme necessidade da Administração, sendo que 
esta não estará obrigada a adquirir a quantidade total dos produtos constantes no anexo I.
4.8. Não poderá ser cobrado qualquer tipo de despesa senão única e exclusivamente o valor dos itens contratados.
4.9. A Contratada deverá apresentar como condição para o recebimento de cada parcela os seguintes documentos, dentro do prazo de 
validade: Certidão Negativa de Débito (CND) relativa aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, Estadual, Municipal, Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS) e Débitos Trabalhista (CNDT).
4.10 A Razão Social e o CNPJ constantes das Notas Fiscais deverão coincidir com aquele fornecido na fase de habilitação/propostas.
4.11 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação e/ou de qualquer obrigação financeira que 
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços, juros ou cor-
reção monetária.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
5.1 Fornecer o objeto nas condições estipuladas no Edital, na Proposta e na Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra, isentos de 
defeitos de fabricação, e com prazo de validade superior a 12 (doze) meses, contado da data de entrega dos mesmos.
5.2 Entregar os produtos solicitados na sede do CIS-AMOSC, na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, CEP 89802-260, Chapecó/SC, 
acompanhados da Nota Fiscal Eletrônica preenchida com a especificação do(s) produto(s), data de fabricação, prazo de validade, número 
do lote e nome do fabricante do(s) medicamento(s) entregue(s).
5.3 Realizar o transporte dos produtos adequadamente, em ambiente climatizado, com controle de temperatura, mantendo-os em perfeitas 
condições de armazenamento para garantir a total eficiência e qualidade.
5.3.1 A inobservância das obrigações contidas no item anterior poderá ensejar a devolução dos produtos e a aplicação das penalidades 
previstas no Edital.
5.4 Substituir, as suas expensas, no todo em parte o(s) produto(s) em que se verifiquem danos em decorrência decorrente de qualquer 
evento (problemas de transporte, defeito de fabricação ou de armazenagem, reprovado pelo município), no prazo de até 05 (cinco) dias 
corridos, improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente.
5.5 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
5.6 Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, sendo que sua inadimplên-
cia, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, 
nem poderá onerar o objeto do contrato.
5.7 Comunicar ao CIS-AMOSC, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos 
que impossibilite o seu cumprimento.
5.8 Manter a garantia e qualidade dos produtos de acordo com as especificações definidas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
5.9 Manter as condições de habilitação e qualificação técnica exigida no Edital do Pregão, comprovando-as sempre que solicitado pelo ÒR-
GÃO GERENCIADOR.
5.10 A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos o Certificado de Registro de Produto, dentro do prazo 
de validade, o qual poderá ser emitido, via internet, do site da ANVISA.
5.11 A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos Certificado de Controle de Qualidade do lote de cada 
produto, emitido pelo laboratório produtor.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CIS-AMOSC (ÓRGÃO GERENCIADOR)
6.1 Gerenciar a Ata de Registro de Preços.
6.2 Analisar e responder os questionamentos encaminhados pelo FORNECEDOR.
6.3 Emitir pareceres, elaborar e assinar Termos Aditivos às Atas de Registros de Preços.
6.4 Comunicar aos municípios consorciados, sempre que houver alterações nas condições firmadas nas Atas de Registros de preços.
6.5 Notificar extrajudicialmente o FORNECEDOR e aplicar-lhe as penalidades previstas na legislação e no Edital, assegurado o direito do 
contraditório e da ampla defesa.
6.6 Suspender o acesso do município ao sistema informatizado de pedidos de medicamentos quando este encontra-se inadimplente por 
prazo superior a 60 (sessenta) dias.
6.8 Receber e conferir os medicamentos entregues pelos fornecedores, enviando-os aos municípios solicitantes, acompanhados das respec-
tivas notas fiscais.
6.9 Rejeitar no todo ou em parte os produtos que o FORNECEDOR entregar fora das especificações do Edital.
6.10 Comunicar ao FORNECEDOR até o 5º dia útil, após a apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento 
dos produtos adquiridos e/ou a suspensão do pagamento até a entrega total dos medicamentos solicitados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS
7.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados.
7.2 Permitir a entrega de medicamentos de referência, genéricos e similares nos termos da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 58 
de 10/10/2014.
7.3 Fiscalizar a execução do contrato, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicar ao Consórcio as ocorrências de quais-
quer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte do FORNECEDOR.
7.4 Efetuar o pagamento ao CIS-AMOSC no prazo e condições estabelecidos nos contratos de rateio.

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO
8.1 Em atendimento ao disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, a fiscalização e o acompanhamento da exe-
cução da Ata de Registro de Preços e a entrega do objeto ficam sob o encargo e responsabilidade da comissão e ou servidor designado 
pelo município.
8.2 Os integrantes da comissão ou servidor anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
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8.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência da comissão ou servidor deverão ser solicitadas a seus superiores em 
tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
8.4 A fiscalização por parte do Contratante não exclui nem reduz a responsabilidade do FORNECEDOR, inclusive perante terceiros, por 
qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos, ressaltando-se, ainda, que mesmo atestado o serviço adquirido, subsistirá a respon-
sabilidade do FORNECEDOR pela qualidade e segurança deste último.

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1 As empresas que não cumprirem as condições previstas no Edital de Pregão Eletrônico nº 01/2020 e/ou da Ata de Registro de Preços 
ficam sujeitas às seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária não superior a 5 (cinco) anos, aplicada segundo a natureza e da gravidade da falta cometida;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
9.2 A advertência será emitida pelo Consórcio sempre que a contratada descumprir qualquer obrigação;
9.3 A penalidade de multa será imposta à contratada pelo atraso injustificado na entrega do medicamento, de acordo com as alíquotas a 
seguir:
a) multa compensatória, no percentual de 10% (dez por cento), aplicado sobre o valor total da ordem de compra inadimplida;
b) multa moratória, no percentual de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, até o máximo de trinta dias, aplicado sobre o valor 
total da ordem de compra inadimplida;
9.4 A aplicação da multa não impede que sejam aplicadas outras penalidades, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo pro-
cesso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
9.5 Se a proponente não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo assinalado, ser-lhe-á aplicada a penalidade prevista na alínea “c” do 
item 9.1.
9.6 As sanções administrativas poderão ser aplicadas sem prejuízo da cobrança de perdas e danos e das ações penais cabíveis.
9.7 As multas aplicadas às empresas licitantes/contratadas deverão ser recolhidas ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa 
Catarina – CIS-AMOSC, em até 30 (trinta) dias, contados da Notificação de Imposição de Penalidade, assegurado o direito ao contraditório 
e a ampla defesa.
9.8 A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação administrativa ou judicial, sendo exigível desde a data do ato, fato ou 
omissão que lhe tiver dado causa.
9.9 A suspensão impossibilitará a participação da empresa em licitações deflagradas pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de 
Santa Catarina – CIS-AMOSC, de acordo com os prazos a seguir:
a) por até 30 (trinta) dias, quando aplicada a pena de advertência emitida pela Administração e a empresa permanecer inadimplente;
b) por até 90 (noventa) dias, quando a empresa interessada solicitar cancelamento da proposta após a abertura e antes do resultado do 
julgamento;
c) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços;
d) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada motivar a rescisão total ou parcial da autorização de fornecimento e/ou a Ata 
de Registro de Preços;
e) por até 12 (doze) meses, quando a empresa praticar atos que claramente visem à frustração dos objetivos da licitação;
f) por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a empresa apresentar documentos fraudulentos nas licitações;
g) por até 5 (cinco) anos, quando a fornecedora convocada dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar a Ata de Registro de 
Preços, 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, se comportar de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
h) até a realização do pagamento, quando a empresa receber qualquer das multas previstas no item anterior;
9.9.1 A suspensão do direito de licitar poderá ser ampliada até o dobro, em caso de reincidência;
9.10 A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Presidente do CIS-AMOSC;
9.10.1 A declaração de inidoneidade permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punibilidade ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a autoridade que a aplicou;
9.10.2 A declaração de inidoneidade terá seus efeitos extensivos a toda Administração Pública;
9.11 As sanções previstas neste edital poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais que:
a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
9.12 Fica facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penalidades previstas neste edital, no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
a contar do recebimento da notificação, que será dirigido ao Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina 
– CIS-AMOSC.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1 O presente ajuste poderá ser rescindido, independentemente 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 – DOS PREÇOS E DO REAJUSTE
11.1 Os preços são os constantes da Ata de Registro de Preços, vedado qualquer reajustamento durante o prazo de validade da Ata de 
Registro de Preços, salvo para manter o equilíbrio econômico-financeiro da proposta, nos termos da alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 
nº 8.666/93.
11.2 O preço reequilibrado proposto não poderá ultrapassar o valor praticado no mercado.
11.2.1 O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser instruído com os seguintes documentos:
a) requerimento assinado pelo representante legal da empresa e encaminhado via correios ou protocolado diretamente na sede do órgão 
gerenciador (CIS-AMOSC);
b) cópia de documentos que comprovem o alegado (notas fiscais anteriores e posteriores ao certame, ofício/carta de laboratório, cópia da 
norma que autorizou o reajuste de preços dos medicamentos, outros documentos que entender indispensáveis);
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c) demonstrativo abaixo devidamente preenchido (um para cada item).
Item da licitação
Descrição do item
Marca

DADOS QUE SERVIRAM DE BASE PARA OFERTA DE PREÇOS NA LICITAÇÃO DADOS PARA COMPROVAR O PEDIDO DE REEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO

Preço registrado na licitação Novo preço proposto
Preço de compra antes licitação Preço de compra atual
Data da compra Data da compra
Nº Nota Fiscal Nº Nota Fiscal

% da margem sobre o preço de compra % da margem sobre o preço 
de compra

11.2.2 As cópias das Notas Fiscais devem ser do mesmo laboratório/indústria;
11.3 O CIS-AMOSC poderá, a qualquer tempo, reduzir os preços registrados, de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado 
realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional ou internacional.
11.4 Ainda que ocorra a situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, fica facultado ao CIS-AMOSC, antes de 
deferir o pedido de reequilíbrio, consultar o preço das demais empresas participantes, observada a ordem de classificação, para contratar 
com a empresa que apresentar o menor preço, liberando a requerente do compromisso de entregar o produto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
12.1 O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) recusar-se a celebrar o ajuste ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido, 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 Administração nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993;
f) for impedido de licitar e contratar com o Consorcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina CIS-AMOSC ou qualquer um dos 
Municípios Consorciados, nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
12.2 O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da 
autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR.
12.3 O FORNECEDOR poderá requerer o cancelamento/desistência de item(ns) com preço(s) registrado(s) na Ata de Registro de Preços, na 
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a execução do instrumento contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força 
maior, devidamente justificado e instruído com documentos que comprovem o alegado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1 As despesas decorrentes da aquisição do objeto da presente Ata de Registro de Preços correrão à conta de dotação específica do 
orçamento do município, aprovado para os exercícios de 2020 e 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO
14.1 A presente Ata de Registro de Preços está vinculada ao Processo Licitatório n° 33/2020, Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 
01/2020 realizado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina – CIS-AMOSC (ÓRGÃO GERENCIADOR).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1 A Ata de Registro de Preços terá prazo de vigência da de 14 (quatorze) meses, contados a partir de sua assinatura, prazo suficiente 
para quitação dos pagamentos.
1.2.1 O prazo para execução do fornecimento será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, mediante justificativa, 
nos termos da Lei 8.666/1993 e Decreto Federal n. 7.892/2013.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 Observados os critérios e condições estabelecidas no Edital, o Consórcio CIS-AMOSC poderá comprar de mais de um fornecedor re-
gistrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem, quando o primeiro classificado não possua 
capacidade de fornecimento da quantidade solicitada.
16.2 A existência de preços registrados não obriga o CIS-AMOSC a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a reali-
zação de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em 
igualdade de condições.
16.3 O FORNECEDOR signatário desta Ata de Registro de Preços declara estar ciente das suas obrigações para com o CIS-AMOSC (ÓRGÃO 
GERENCIADOR) e com os municípios consorciados, nos termos do Edital e da proposta, que passam a fazer parte integrante do presente 
instrumento e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
17.1 É competente o foro da Comarca de Chapecó-SC, para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de 
Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em 3 (três) vias de igual teor e forma.
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Chapecó/SC, 10 de Junho de 2020.
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA 
(CIS-AMOSC) LUIZ AUGUSTO VANEIR REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENTE

ATA 15 /2020
Publicação Nº 2527107

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 15/2020

Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, presentes de um lado, o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE 
SANTA CATARINA – CIS-AMOSC, consórcio público, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, inscrito no CNPJ 
sob o nº 01.336.261/0001-40, com sede na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, Município de Chapecó, Estado de Santa Catarina, 
representado por sua Presidente, Senhora JANETE PARAVIZI BIANCHIN, brasileira, Prefeita do Município de Arvoredo, doravante denomina-
do ORGÃO GERENCIADOR, e os MUNICÍPIOS DE ABELARDO LUZ, ÁGUAS FRIAS, ÁGUAS DE CHAPECÓ, ARVOREDO, BOM JESUS, CAXAMBU 
DO SUL, CAMPO ERÊ, CORONEL FREITAS, CORONEL MARTINS, FORMOSA DO SUL, GALVÃO, GUATAMBU, IRATI, JARDINÓPOLIS, MAREMA, 
NOVA ERECHIM, NOVA ITABERABA, NOVO HORIZONTE, PAIAL, PLANALTO ALEGRE, PONTE SERRADA, QUILOMBO, SANTIAGO DO SUL, 
SÃO CARLOS, SERRA ALTA, SUL BRASIL E UNIÃO DO OESTE doravante denominado ORGÃO PARTICIPANTE, RESOLVEM Registrar os Preços 
em favor da empresa empresa DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob o nº 25.279.552/0001-01, situada na
RUA PERU Nº454, CENTRO – CEP 85933-000- Ouro Verde do Oeste/ PR. – CEP: 85.933-000, neste ato representada pelo seu representante 
legal, Senhor Maicon Uilians Backes, doravante denominado FORNECEDOR, para fornecimento dos itens inseridos na tabela anexa, parte 
integrante do presente instrumento, sujeitando-se as partes às determinações da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 10.520, de 
17 de julho de 2002 e as Resoluções do CIS-AMOSC nº 03, de 17 de junho de 2014; nº 04, de 03 de novembro de 2015 e, nº 11 de 04 de 
março de 2020 e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INSUMOS E CORRELATOS – FARMÁCIA 
BÁSICA E PSICOTRÓPICOS, tendo por objeto a contratação de fornecedores para atender a demanda dos municípios que fazem parte do 
Consorcio Intermunicipal de Saúde – CIS-AMOSC, de acordo com as condições e especificações constantes no presente edital, inclusive em 
seus anexos, notadamente o Anexo I do Edital de Pregão, que vincula o Termo de Referência, a partir da assinatura do presente instrumento 
pelo período de 12 meses.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS (MEDICAMENTOS)
2.1 A solicitação dos produtos registrados será efetivada por meio de Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra, contendo as seguin-
tes informações:
a) a Razão Social e o CNPJ do órgão solicitante;
b) o número da Ata e o número da Autorização de Compra;
c) o nome do FORNECEDOR, o nº do Processo Licitatório e da Ata de Registro de Preços;
d) item, descrição e a quantidade do produto requisitado;
e) o valor unitário e total;
f) a dotação orçamentária;
g) as condições de pagamento, o local e prazo de entrega.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA DOS MEDICAMENTOS
3.1 Os medicamentos deverão ser entregues na sede do CIS-AMOSC, na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, na cidade de Cha-
pecó/SC, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento da Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra.
3.2 O desatendimento do prazo estabelecido no item anterior, salvo mediante justificativa prévia e aceita pelo CIS-AMOSC, sujeitará a infra-
tora às penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços.
3.3 Todas as despesas relacionadas à entrega correrão por conta do FORNECEDOR.

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 . O pagamento ocorrerá até o 30º (trigésimo) dia do mês posterior ao da data do aceite definitivo da mercadoria e da nota fiscal, o qual 
será através de crédito, mediante transferência on line, DOC ou TED na conta corrente da Contratada (A conta corrente deve ser em nome 
de pessoa jurídica, conforme CNPJ da proponente), caso seja necessário no decorrer da execução do contrato a troca de Conta Bancária, a 
Contratada deverá solicitar através de Ofício ao Setor de Tesouraria.
4.2. Na eventualidade de atraso nos pagamentos serão aceitas reclamações em até 90 (noventa) dias após seu vencimento, se não o fizer 
de forma tempestiva, e, por via de consequência, expirar o prazo aqui estabelecido sem pleitear o respectivo pagamento, ocorrerá a pre-
clusão de seu direito.
4.3. A Contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes 
de mudança de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações na legislação pertinente.
4.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou nos documentos pertinentes à contratação, ou ainda, circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a contratada providencie as medidas saneadoras.
4.5. A iniciativa e encargo do cálculo da nota fiscal será de responsabilidade da Contratada cabendo ao CIS-AMOSC apenas a verificação do 
resultado obtido.
4.6. Na hipótese de irregularidade fiscal, a CONTRATADA deverá regularizar a sua situação no prazo de até 15 dias sob pena de aplicação 
das sanções contratuais e rescisão da ata de registro de preços. Enquanto perdurar a irregularidade fiscal, não serão emitidos autorizações 
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de fornecimento ou empenhos para a licitante que estiver nessa situação.
4.7. Somente serão pagos os valores relativos aos produtos efetivamente entregues, conforme necessidade da Administração, sendo que 
esta não estará obrigada a adquirir a quantidade total dos produtos constantes no anexo I.
4.8. Não poderá ser cobrado qualquer tipo de despesa senão única e exclusivamente o valor dos itens contratados.
4.9. A Contratada deverá apresentar como condição para o recebimento de cada parcela os seguintes documentos, dentro do prazo de 
validade: Certidão Negativa de Débito (CND) relativa aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, Estadual, Municipal, Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS) e Débitos Trabalhista (CNDT).
4.10 A Razão Social e o CNPJ constantes das Notas Fiscais deverão coincidir com aquele fornecido na fase de habilitação/propostas.
4.11 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação e/ou de qualquer obrigação financeira que 
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços, juros ou cor-
reção monetária.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
5.1 Fornecer o objeto nas condições estipuladas no Edital, na Proposta e na Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra, isentos de 
defeitos de fabricação, e com prazo de validade superior a 12 (doze) meses, contado da data de entrega dos mesmos.
5.2 Entregar os produtos solicitados na sede do CIS-AMOSC, na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, CEP 89802-260, Chapecó/SC, 
acompanhados da Nota Fiscal Eletrônica preenchida com a especificação do(s) produto(s), data de fabricação, prazo de validade, número 
do lote e nome do fabricante do(s) medicamento(s) entregue(s).
5.3 Realizar o transporte dos produtos adequadamente, em ambiente climatizado, com controle de temperatura, mantendo-os em perfeitas 
condições de armazenamento para garantir a total eficiência e qualidade.
5.3.1 A inobservância das obrigações contidas no item anterior poderá ensejar a devolução dos produtos e a aplicação das penalidades 
previstas no Edital.
5.4 Substituir, as suas expensas, no todo em parte o(s) produto(s) em que se verifiquem danos em decorrência decorrente de qualquer 
evento (problemas de transporte, defeito de fabricação ou de armazenagem, reprovado pelo município), no prazo de até 05 (cinco) dias 
corridos, improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente.
5.5 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
5.6 Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, sendo que sua inadimplên-
cia, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, 
nem poderá onerar o objeto do contrato.
5.7 Comunicar ao CIS-AMOSC, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos 
que impossibilite o seu cumprimento.
5.8 Manter a garantia e qualidade dos produtos de acordo com as especificações definidas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
5.9 Manter as condições de habilitação e qualificação técnica exigida no Edital do Pregão, comprovando-as sempre que solicitado pelo ÒR-
GÃO GERENCIADOR.
5.10 A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos o Certificado de Registro de Produto, dentro do prazo 
de validade, o qual poderá ser emitido, via internet, do site da ANVISA.
5.11 A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos Certificado de Controle de Qualidade do lote de cada 
produto, emitido pelo laboratório produtor.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CIS-AMOSC (ÓRGÃO GERENCIADOR)
6.1 Gerenciar a Ata de Registro de Preços.
6.2 Analisar e responder os questionamentos encaminhados pelo FORNECEDOR.
6.3 Emitir pareceres, elaborar e assinar Termos Aditivos às Atas de Registros de Preços.
6.4 Comunicar aos municípios consorciados, sempre que houver alterações nas condições firmadas nas Atas de Registros de preços.
6.5 Notificar extrajudicialmente o FORNECEDOR e aplicar-lhe as penalidades previstas na legislação e no Edital, assegurado o direito do 
contraditório e da ampla defesa.
6.6 Suspender o acesso do município ao sistema informatizado de pedidos de medicamentos quando este encontra-se inadimplente por 
prazo superior a 60 (sessenta) dias.
6.8 Receber e conferir os medicamentos entregues pelos fornecedores, enviando-os aos municípios solicitantes, acompanhados das respec-
tivas notas fiscais.
6.9 Rejeitar no todo ou em parte os produtos que o FORNECEDOR entregar fora das especificações do Edital.
6.10 Comunicar ao FORNECEDOR até o 5º dia útil, após a apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento 
dos produtos adquiridos e/ou a suspensão do pagamento até a entrega total dos medicamentos solicitados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS
7.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados.
7.2 Permitir a entrega de medicamentos de referência, genéricos e similares nos termos da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 58 
de 10/10/2014.
7.3 Fiscalizar a execução do contrato, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicar ao Consórcio as ocorrências de quais-
quer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte do FORNECEDOR.
7.4 Efetuar o pagamento ao CIS-AMOSC no prazo e condições estabelecidos nos contratos de rateio.

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO
8.1 Em atendimento ao disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, a fiscalização e o acompanhamento da exe-
cução da Ata de Registro de Preços e a entrega do objeto ficam sob o encargo e responsabilidade da comissão e ou servidor designado 
pelo município.
8.2 Os integrantes da comissão ou servidor anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
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8.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência da comissão ou servidor deverão ser solicitadas a seus superiores em 
tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
8.4 A fiscalização por parte do Contratante não exclui nem reduz a responsabilidade do FORNECEDOR, inclusive perante terceiros, por 
qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos, ressaltando-se, ainda, que mesmo atestado o serviço adquirido, subsistirá a respon-
sabilidade do FORNECEDOR pela qualidade e segurança deste último.

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1 As empresas que não cumprirem as condições previstas no Edital de Pregão Eletrônico nº 01/2020 e/ou da Ata de Registro de Preços 
ficam sujeitas às seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária não superior a 5 (cinco) anos, aplicada segundo a natureza e da gravidade da falta cometida;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
9.2 A advertência será emitida pelo Consórcio sempre que a contratada descumprir qualquer obrigação;
9.3 A penalidade de multa será imposta à contratada pelo atraso injustificado na entrega do medicamento, de acordo com as alíquotas a 
seguir:
a) multa compensatória, no percentual de 10% (dez por cento), aplicado sobre o valor total da ordem de compra inadimplida;
b) multa moratória, no percentual de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, até o máximo de trinta dias, aplicado sobre o valor 
total da ordem de compra inadimplida;
9.4 A aplicação da multa não impede que sejam aplicadas outras penalidades, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo pro-
cesso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
9.5 Se a proponente não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo assinalado, ser-lhe-á aplicada a penalidade prevista na alínea “c” do 
item 9.1.
9.6 As sanções administrativas poderão ser aplicadas sem prejuízo da cobrança de perdas e danos e das ações penais cabíveis.
9.7 As multas aplicadas às empresas licitantes/contratadas deverão ser recolhidas ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa 
Catarina – CIS-AMOSC, em até 30 (trinta) dias, contados da Notificação de Imposição de Penalidade, assegurado o direito ao contraditório 
e a ampla defesa.
9.8 A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação administrativa ou judicial, sendo exigível desde a data do ato, fato ou 
omissão que lhe tiver dado causa.
9.9 A suspensão impossibilitará a participação da empresa em licitações deflagradas pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de 
Santa Catarina – CIS-AMOSC, de acordo com os prazos a seguir:
a) por até 30 (trinta) dias, quando aplicada a pena de advertência emitida pela Administração e a empresa permanecer inadimplente;
b) por até 90 (noventa) dias, quando a empresa interessada solicitar cancelamento da proposta após a abertura e antes do resultado do 
julgamento;
c) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços;
d) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada motivar a rescisão total ou parcial da autorização de fornecimento e/ou a Ata 
de Registro de Preços;
e) por até 12 (doze) meses, quando a empresa praticar atos que claramente visem à frustração dos objetivos da licitação;
f) por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a empresa apresentar documentos fraudulentos nas licitações;
g) por até 5 (cinco) anos, quando a fornecedora convocada dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar a Ata de Registro de 
Preços, 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, se comportar de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
h) até a realização do pagamento, quando a empresa receber qualquer das multas previstas no item anterior;
9.9.1 A suspensão do direito de licitar poderá ser ampliada até o dobro, em caso de reincidência;
9.10 A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Presidente do CIS-AMOSC;
9.10.1 A declaração de inidoneidade permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punibilidade ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a autoridade que a aplicou;
9.10.2 A declaração de inidoneidade terá seus efeitos extensivos a toda Administração Pública;
9.11 As sanções previstas neste edital poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais que:
a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
9.12 Fica facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penalidades previstas neste edital, no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
a contar do recebimento da notificação, que será dirigido ao Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina 
– CIS-AMOSC.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1 O presente ajuste poderá ser rescindido, independentemente 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 – DOS PREÇOS E DO REAJUSTE
11.1 Os preços são os constantes da Ata de Registro de Preços, vedado qualquer reajustamento durante o prazo de validade da Ata de 
Registro de Preços, salvo para manter o equilíbrio econômico-financeiro da proposta, nos termos da alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 
nº 8.666/93.
11.2 O preço reequilibrado proposto não poderá ultrapassar o valor praticado no mercado.
11.2.1 O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser instruído com os seguintes documentos:
a) requerimento assinado pelo representante legal da empresa e encaminhado via correios ou protocolado diretamente na sede do órgão 
gerenciador (CIS-AMOSC);
b) cópia de documentos que comprovem o alegado (notas fiscais anteriores e posteriores ao certame, ofício/carta de laboratório, cópia da 
norma que autorizou o reajuste de preços dos medicamentos, outros documentos que entender indispensáveis);
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c) demonstrativo abaixo devidamente preenchido (um para cada item).
Item da licitação
Descrição do item
Marca

DADOS QUE SERVIRAM DE BASE PARA OFERTA DE PREÇOS NA LICITAÇÃO DADOS PARA COMPROVAR O PEDIDO DE REEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO

Preço registrado na licitação Novo preço proposto
Preço de compra antes licitação Preço de compra atual
Data da compra Data da compra
Nº Nota Fiscal Nº Nota Fiscal

% da margem sobre o preço de compra % da margem sobre o preço 
de compra

11.2.2 As cópias das Notas Fiscais devem ser do mesmo laboratório/indústria;
11.3 O CIS-AMOSC poderá, a qualquer tempo, reduzir os preços registrados, de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado 
realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional ou internacional.
11.4 Ainda que ocorra a situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, fica facultado ao CIS-AMOSC, antes de 
deferir o pedido de reequilíbrio, consultar o preço das demais empresas participantes, observada a ordem de classificação, para contratar 
com a empresa que apresentar o menor preço, liberando a requerente do compromisso de entregar o produto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
12.1 O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) recusar-se a celebrar o ajuste ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido, 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 Administração nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993;
f) for impedido de licitar e contratar com o Consorcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina CIS-AMOSC ou qualquer um dos 
Municípios Consorciados, nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
12.2 O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da 
autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR.
12.3 O FORNECEDOR poderá requerer o cancelamento/desistência de item(ns) com preço(s) registrado(s) na Ata de Registro de Preços, na 
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a execução do instrumento contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força 
maior, devidamente justificado e instruído com documentos que comprovem o alegado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1 As despesas decorrentes da aquisição do objeto da presente Ata de Registro de Preços correrão à conta de dotação específica do 
orçamento do município, aprovado para os exercícios de 2020 e 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO
14.1 A presente Ata de Registro de Preços está vinculada ao Processo Licitatório n° 33/2020, Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 
01/2020 realizado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina – CIS-AMOSC (ÓRGÃO GERENCIADOR).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1 A Ata de Registro de Preços terá prazo de vigência da de 14 (quatorze) meses, contados a partir de sua assinatura, prazo suficiente 
para quitação dos pagamentos.
1.2.1 O prazo para execução do fornecimento será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, mediante justificativa, 
nos termos da Lei 8.666/1993 e Decreto Federal n. 7.892/2013.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 Observados os critérios e condições estabelecidas no Edital, o Consórcio CIS-AMOSC poderá comprar de mais de um fornecedor re-
gistrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem, quando o primeiro classificado não possua 
capacidade de fornecimento da quantidade solicitada.
16.2 A existência de preços registrados não obriga o CIS-AMOSC a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a reali-
zação de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em 
igualdade de condições.
16.3 O FORNECEDOR signatário desta Ata de Registro de Preços declara estar ciente das suas obrigações para com o CIS-AMOSC (ÓRGÃO 
GERENCIADOR) e com os municípios consorciados, nos termos do Edital e da proposta, que passam a fazer parte integrante do presente 
instrumento e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
17.1 É competente o foro da Comarca de Chapecó-SC, para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de 
Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em 3 (três) vias de igual teor e forma.
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Chapecó/SC, 10 de Junho de 2020.
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA 
(CIS-AMOSC)

MAICON UILIANS BACKES
REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENTE

ATA 16/2020
Publicação Nº 2527109

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 16/2020

Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, presentes de um lado, o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE 
DE SANTA CATARINA – CIS-AMOSC, consórcio público, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, inscrito no 
CNPJ sob o nº 01.336.261/0001-40, com sede na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, Município de Chapecó, Estado de Santa 
Catarina, representado por sua Presidente, Senhora JANETE PARAVIZI BIANCHIN, brasileira, Prefeita do Município de Arvoredo, doravante 
denominado ORGÃO GERENCIADOR, e os MUNICÍPIOS DE ABELARDO LUZ, ÁGUAS FRIAS, ÁGUAS DE CHAPECÓ, ARVOREDO, BOM JESUS, 
CAXAMBU DO SUL, CAMPO ERÊ, CORONEL FREITAS, CORONEL MARTINS, FORMOSA DO SUL, GALVÃO, GUATAMBU, IRATI, JARDINÓPOLIS, 
MAREMA, NOVA ERECHIM, NOVA ITABERABA, NOVO HORIZONTE, PAIAL, PLANALTO ALEGRE, PONTE SERRADA, QUILOMBO, SANTIAGO 
DO SUL, SÃO CARLOS, SERRA ALTA, SUL BRASIL E UNIÃO DO OESTE doravante denominado ORGÃO PARTICIPANTE, RESOLVEM Registrar 
os Preços em favor da empresa FF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 
nº 28.093.678/0001-85, situada na Rua Genuíno Piacentini, nº 59, Bairro Santa Terezinha, na cidade de Pato Branco/PR – CEP: 85.506-
220, neste ato representada pelo seu representante legal, Senhor Fábio Emanuel Rebonatto, doravante denominado FORNECEDOR, para 
fornecimento dos itens inseridos na tabela anexa, parte integrante do presente instrumento, sujeitando-se as partes às determinações da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e as Resoluções do CIS-AMOSC nº 03, de 17 de junho de 2014; 
nº 04, de 03 de novembro de 2015 e, nº 11 de 04 de março de 2020 e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata 
de Registro de Preços.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INSUMOS E CORRELATOS – FARMÁCIA 
BÁSICA E PSICOTRÓPICOS, tendo por objeto a contratação de fornecedores para atender a demanda dos municípios que fazem parte do 
Consorcio Intermunicipal de Saúde – CIS-AMOSC, de acordo com as condições e especificações constantes no presente edital, inclusive em 
seus anexos, notadamente o Anexo I do Edital de Pregão, que vincula o Termo de Referência, a partir da assinatura do presente instrumento 
pelo período de 12 meses.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS (MEDICAMENTOS)
2.1 A solicitação dos produtos registrados será efetivada por meio de Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra, contendo as seguin-
tes informações:
a) a Razão Social e o CNPJ do órgão solicitante;
b) o número da Ata e o número da Autorização de Compra;
c) o nome do FORNECEDOR, o nº do Processo Licitatório e da Ata de Registro de Preços;
d) item, descrição e a quantidade do produto requisitado;
e) o valor unitário e total;
f) a dotação orçamentária;
g) as condições de pagamento, o local e prazo de entrega.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA DOS MEDICAMENTOS
3.1 Os medicamentos deverão ser entregues na sede do CIS-AMOSC, na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, na cidade de Cha-
pecó/SC, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento da Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra.
3.2 O desatendimento do prazo estabelecido no item anterior, salvo mediante justificativa prévia e aceita pelo CIS-AMOSC, sujeitará a infra-
tora às penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços.
3.3 Todas as despesas relacionadas à entrega correrão por conta do FORNECEDOR.

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 . O pagamento ocorrerá até o 30º (trigésimo) dia do mês posterior ao da data do aceite definitivo da mercadoria e da nota fiscal, o qual 
será através de crédito, mediante transferência on line, DOC ou TED na conta corrente da Contratada (A conta corrente deve ser em nome 
de pessoa jurídica, conforme CNPJ da proponente), caso seja necessário no decorrer da execução do contrato a troca de Conta Bancária, a 
Contratada deverá solicitar através de Ofício ao Setor de Tesouraria.
4.2. Na eventualidade de atraso nos pagamentos serão aceitas reclamações em até 90 (noventa) dias após seu vencimento, se não o fizer 
de forma tempestiva, e, por via de consequência, expirar o prazo aqui estabelecido sem pleitear o respectivo pagamento, ocorrerá a pre-
clusão de seu direito.
4.3. A Contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes 
de mudança de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações na legislação pertinente.
4.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou nos documentos pertinentes à contratação, ou ainda, circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a contratada providencie as medidas saneadoras.
4.5. A iniciativa e encargo do cálculo da nota fiscal será de responsabilidade da Contratada cabendo ao CIS-AMOSC apenas a verificação do 
resultado obtido.
4.6. Na hipótese de irregularidade fiscal, a CONTRATADA deverá regularizar a sua situação no prazo de até 15 dias sob pena de aplicação 
das sanções contratuais e rescisão da ata de registro de preços. Enquanto perdurar a irregularidade fiscal, não serão emitidos autorizações 
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de fornecimento ou empenhos para a licitante que estiver nessa situação.
4.7. Somente serão pagos os valores relativos aos produtos efetivamente entregues, conforme necessidade da Administração, sendo que 
esta não estará obrigada a adquirir a quantidade total dos produtos constantes no anexo I.
4.8. Não poderá ser cobrado qualquer tipo de despesa senão única e exclusivamente o valor dos itens contratados.
4.9. A Contratada deverá apresentar como condição para o recebimento de cada parcela os seguintes documentos, dentro do prazo de 
validade: Certidão Negativa de Débito (CND) relativa aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, Estadual, Municipal, Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS) e Débitos Trabalhista (CNDT).
4.10 A Razão Social e o CNPJ constantes das Notas Fiscais deverão coincidir com aquele fornecido na fase de habilitação/propostas.
4.11 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação e/ou de qualquer obrigação financeira que 
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços, juros ou cor-
reção monetária.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
5.1 Fornecer o objeto nas condições estipuladas no Edital, na Proposta e na Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra, isentos de 
defeitos de fabricação, e com prazo de validade superior a 12 (doze) meses, contado da data de entrega dos mesmos.
5.2 Entregar os produtos solicitados na sede do CIS-AMOSC, na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, CEP 89802-260, Chapecó/SC, 
acompanhados da Nota Fiscal Eletrônica preenchida com a especificação do(s) produto(s), data de fabricação, prazo de validade, número 
do lote e nome do fabricante do(s) medicamento(s) entregue(s).
5.3 Realizar o transporte dos produtos adequadamente, em ambiente climatizado, com controle de temperatura, mantendo-os em perfeitas 
condições de armazenamento para garantir a total eficiência e qualidade.
5.3.1 A inobservância das obrigações contidas no item anterior poderá ensejar a devolução dos produtos e a aplicação das penalidades 
previstas no Edital.
5.4 Substituir, as suas expensas, no todo em parte o(s) produto(s) em que se verifiquem danos em decorrência decorrente de qualquer 
evento (problemas de transporte, defeito de fabricação ou de armazenagem, reprovado pelo município), no prazo de até 05 (cinco) dias 
corridos, improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente.
5.5 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
5.6 Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, sendo que sua inadimplên-
cia, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, 
nem poderá onerar o objeto do contrato.
5.7 Comunicar ao CIS-AMOSC, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos 
que impossibilite o seu cumprimento.
5.8 Manter a garantia e qualidade dos produtos de acordo com as especificações definidas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
5.9 Manter as condições de habilitação e qualificação técnica exigida no Edital do Pregão, comprovando-as sempre que solicitado pelo ÒR-
GÃO GERENCIADOR.
5.10 A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos o Certificado de Registro de Produto, dentro do prazo 
de validade, o qual poderá ser emitido, via internet, do site da ANVISA.
5.11 A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos Certificado de Controle de Qualidade do lote de cada 
produto, emitido pelo laboratório produtor.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CIS-AMOSC (ÓRGÃO GERENCIADOR)
6.1 Gerenciar a Ata de Registro de Preços.
6.2 Analisar e responder os questionamentos encaminhados pelo FORNECEDOR.
6.3 Emitir pareceres, elaborar e assinar Termos Aditivos às Atas de Registros de Preços.
6.4 Comunicar aos municípios consorciados, sempre que houver alterações nas condições firmadas nas Atas de Registros de preços.
6.5 Notificar extrajudicialmente o FORNECEDOR e aplicar-lhe as penalidades previstas na legislação e no Edital, assegurado o direito do 
contraditório e da ampla defesa.
6.6 Suspender o acesso do município ao sistema informatizado de pedidos de medicamentos quando este encontra-se inadimplente por 
prazo superior a 60 (sessenta) dias.
6.8 Receber e conferir os medicamentos entregues pelos fornecedores, enviando-os aos municípios solicitantes, acompanhados das respec-
tivas notas fiscais.
6.9 Rejeitar no todo ou em parte os produtos que o FORNECEDOR entregar fora das especificações do Edital.
6.10 Comunicar ao FORNECEDOR até o 5º dia útil, após a apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento 
dos produtos adquiridos e/ou a suspensão do pagamento até a entrega total dos medicamentos solicitados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS
7.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados.
7.2 Permitir a entrega de medicamentos de referência, genéricos e similares nos termos da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 58 
de 10/10/2014.
7.3 Fiscalizar a execução do contrato, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicar ao Consórcio as ocorrências de quais-
quer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte do FORNECEDOR.
7.4 Efetuar o pagamento ao CIS-AMOSC no prazo e condições estabelecidos nos contratos de rateio.

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO
8.1 Em atendimento ao disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, a fiscalização e o acompanhamento da exe-
cução da Ata de Registro de Preços e a entrega do objeto ficam sob o encargo e responsabilidade da comissão e ou servidor designado 
pelo município.
8.2 Os integrantes da comissão ou servidor anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
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8.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência da comissão ou servidor deverão ser solicitadas a seus superiores em 
tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
8.4 A fiscalização por parte do Contratante não exclui nem reduz a responsabilidade do FORNECEDOR, inclusive perante terceiros, por 
qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos, ressaltando-se, ainda, que mesmo atestado o serviço adquirido, subsistirá a respon-
sabilidade do FORNECEDOR pela qualidade e segurança deste último.

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1 As empresas que não cumprirem as condições previstas no Edital de Pregão Eletrônico nº 01/2020 e/ou da Ata de Registro de Preços 
ficam sujeitas às seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária não superior a 5 (cinco) anos, aplicada segundo a natureza e da gravidade da falta cometida;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
9.2 A advertência será emitida pelo Consórcio sempre que a contratada descumprir qualquer obrigação;
9.3 A penalidade de multa será imposta à contratada pelo atraso injustificado na entrega do medicamento, de acordo com as alíquotas a 
seguir:
a) multa compensatória, no percentual de 10% (dez por cento), aplicado sobre o valor total da ordem de compra inadimplida;
b) multa moratória, no percentual de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, até o máximo de trinta dias, aplicado sobre o valor 
total da ordem de compra inadimplida;
9.4 A aplicação da multa não impede que sejam aplicadas outras penalidades, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo pro-
cesso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
9.5 Se a proponente não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo assinalado, ser-lhe-á aplicada a penalidade prevista na alínea “c” do 
item 9.1.
9.6 As sanções administrativas poderão ser aplicadas sem prejuízo da cobrança de perdas e danos e das ações penais cabíveis.
9.7 As multas aplicadas às empresas licitantes/contratadas deverão ser recolhidas ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa 
Catarina – CIS-AMOSC, em até 30 (trinta) dias, contados da Notificação de Imposição de Penalidade, assegurado o direito ao contraditório 
e a ampla defesa.
9.8 A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação administrativa ou judicial, sendo exigível desde a data do ato, fato ou 
omissão que lhe tiver dado causa.
9.9 A suspensão impossibilitará a participação da empresa em licitações deflagradas pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de 
Santa Catarina – CIS-AMOSC, de acordo com os prazos a seguir:
a) por até 30 (trinta) dias, quando aplicada a pena de advertência emitida pela Administração e a empresa permanecer inadimplente;
b) por até 90 (noventa) dias, quando a empresa interessada solicitar cancelamento da proposta após a abertura e antes do resultado do 
julgamento;
c) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços;
d) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada motivar a rescisão total ou parcial da autorização de fornecimento e/ou a Ata 
de Registro de Preços;
e) por até 12 (doze) meses, quando a empresa praticar atos que claramente visem à frustração dos objetivos da licitação;
f) por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a empresa apresentar documentos fraudulentos nas licitações;
g) por até 5 (cinco) anos, quando a fornecedora convocada dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar a Ata de Registro de 
Preços, 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, se comportar de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
h) até a realização do pagamento, quando a empresa receber qualquer das multas previstas no item anterior;
9.9.1 A suspensão do direito de licitar poderá ser ampliada até o dobro, em caso de reincidência;
9.10 A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Presidente do CIS-AMOSC;
9.10.1 A declaração de inidoneidade permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punibilidade ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a autoridade que a aplicou;
9.10.2 A declaração de inidoneidade terá seus efeitos extensivos a toda Administração Pública;
9.11 As sanções previstas neste edital poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais que:
a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
9.12 Fica facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penalidades previstas neste edital, no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
a contar do recebimento da notificação, que será dirigido ao Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina 
– CIS-AMOSC.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1 O presente ajuste poderá ser rescindido, independentemente 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 – DOS PREÇOS E DO REAJUSTE
11.1 Os preços são os constantes da Ata de Registro de Preços, vedado qualquer reajustamento durante o prazo de validade da Ata de 
Registro de Preços, salvo para manter o equilíbrio econômico-financeiro da proposta, nos termos da alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 
nº 8.666/93.
11.2 O preço reequilibrado proposto não poderá ultrapassar o valor praticado no mercado.
11.2.1 O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser instruído com os seguintes documentos:
a) requerimento assinado pelo representante legal da empresa e encaminhado via correios ou protocolado diretamente na sede do órgão 
gerenciador (CIS-AMOSC);
b) cópia de documentos que comprovem o alegado (notas fiscais anteriores e posteriores ao certame, ofício/carta de laboratório, cópia da 
norma que autorizou o reajuste de preços dos medicamentos, outros documentos que entender indispensáveis);
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c) demonstrativo abaixo devidamente preenchido (um para cada item).
Item da licitação
Descrição do item
Marca

DADOS QUE SERVIRAM DE BASE PARA OFERTA DE PREÇOS NA LICITAÇÃO DADOS PARA COMPROVAR O PEDIDO DE REEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO

Preço registrado na licitação Novo preço proposto
Preço de compra antes licitação Preço de compra atual
Data da compra Data da compra
Nº Nota Fiscal Nº Nota Fiscal

% da margem sobre o preço de compra % da margem sobre o preço 
de compra

11.2.2 As cópias das Notas Fiscais devem ser do mesmo laboratório/indústria;
11.3 O CIS-AMOSC poderá, a qualquer tempo, reduzir os preços registrados, de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado 
realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional ou internacional.
11.4 Ainda que ocorra a situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, fica facultado ao CIS-AMOSC, antes de 
deferir o pedido de reequilíbrio, consultar o preço das demais empresas participantes, observada a ordem de classificação, para contratar 
com a empresa que apresentar o menor preço, liberando a requerente do compromisso de entregar o produto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
12.1 O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) recusar-se a celebrar o ajuste ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido, 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 Administração nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993;
f) for impedido de licitar e contratar com o Consorcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina CIS-AMOSC ou qualquer um dos 
Municípios Consorciados, nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
12.2 O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da 
autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR.
12.3 O FORNECEDOR poderá requerer o cancelamento/desistência de item(ns) com preço(s) registrado(s) na Ata de Registro de Preços, na 
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a execução do instrumento contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força 
maior, devidamente justificado e instruído com documentos que comprovem o alegado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1 As despesas decorrentes da aquisição do objeto da presente Ata de Registro de Preços correrão à conta de dotação específica do 
orçamento do município, aprovado para os exercícios de 2020 e 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO
14.1 A presente Ata de Registro de Preços está vinculada ao Processo Licitatório n° 33/2020, Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 
01/2020 realizado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina – CIS-AMOSC (ÓRGÃO GERENCIADOR).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1 A Ata de Registro de Preços terá prazo de vigência da de 14 (quatorze) meses, contados a partir de sua assinatura, prazo suficiente 
para quitação dos pagamentos.
1.2.1 O prazo para execução do fornecimento será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, mediante justificativa, 
nos termos da Lei 8.666/1993 e Decreto Federal n. 7.892/2013.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 Observados os critérios e condições estabelecidas no Edital, o Consórcio CIS-AMOSC poderá comprar de mais de um fornecedor re-
gistrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem, quando o primeiro classificado não possua 
capacidade de fornecimento da quantidade solicitada.
16.2 A existência de preços registrados não obriga o CIS-AMOSC a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a reali-
zação de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em 
igualdade de condições.
16.3 O FORNECEDOR signatário desta Ata de Registro de Preços declara estar ciente das suas obrigações para com o CIS-AMOSC (ÓRGÃO 
GERENCIADOR) e com os municípios consorciados, nos termos do Edital e da proposta, que passam a fazer parte integrante do presente 
instrumento e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
17.1 É competente o foro da Comarca de Chapecó-SC, para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de 
Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em 3 (três) vias de igual teor e forma.
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Chapecó/SC, 10 de Junho de 2020.
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA 
(CIS-AMOSC)

FÁBIO EMANUEL REBONATTO
REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENTE

ATA 17/2020
Publicação Nº 2527111

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 17/2020

Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, presentes de um lado, o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE 
DE SANTA CATARINA – CIS-AMOSC, consórcio público, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, inscrito no 
CNPJ sob o nº 01.336.261/0001-40, com sede na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, Município de Chapecó, Estado de Santa 
Catarina, representado por sua Presidente, Senhora JANETE PARAVIZI BIANCHIN, brasileira, Prefeita do Município de Arvoredo, doravante 
denominado ORGÃO GERENCIADOR, e os MUNICÍPIOS DE ABELARDO LUZ, ÁGUAS FRIAS, ÁGUAS DE CHAPECÓ, ARVOREDO, BOM JESUS, 
CAXAMBU DO SUL, CAMPO ERÊ, CORONEL FREITAS, CORONEL MARTINS, FORMOSA DO SUL, GALVÃO, GUATAMBU, IRATI, JARDINÓPOLIS, 
MAREMA, NOVA ERECHIM, NOVA ITABERABA, NOVO HORIZONTE, PAIAL, PLANALTO ALEGRE, PONTE SERRADA, QUILOMBO, SANTIAGO 
DO SUL, SÃO CARLOS, SERRA ALTA, SUL BRASIL E UNIÃO DO OESTE doravante denominado ORGÃO PARTICIPANTE, RESOLVEM Registrar 
os Preços em favor da empresa GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELE, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 
o nº 15.250.965/0001-00, situada na Rua Nossa Senhora da Gloria, 210, Bairro Jardim Olavo Bilac cidade de São João do Meriti/RJ – CEP: 
25.580-530, neste ato representada pelo seu representante legal, Senhor Rogeria Jesus de Oliveira, doravante denominado FORNECEDOR, 
para fornecimento dos itens inseridos na tabela anexa, parte integrante do presente instrumento, sujeitando-se as partes às determinações 
da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e as Resoluções do CIS-AMOSC nº 03, de 17 de junho de 
2014; nº 04, de 03 de novembro de 2015 e, nº 11 de 04 de março de 2020 e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados 
nesta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INSUMOS E CORRELATOS – FARMÁCIA 
BÁSICA E PSICOTRÓPICOS, tendo por objeto a contratação de fornecedores para atender a demanda dos municípios que fazem parte do 
Consorcio Intermunicipal de Saúde – CIS-AMOSC, de acordo com as condições e especificações constantes no presente edital, inclusive em 
seus anexos, notadamente o Anexo I do Edital de Pregão, que vincula o Termo de Referência, a partir da assinatura do presente instrumento 
pelo período de 12 meses.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS (MEDICAMENTOS)
2.1 A solicitação dos produtos registrados será efetivada por meio de Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra, contendo as seguin-
tes informações:
a) a Razão Social e o CNPJ do órgão solicitante;
b) o número da Ata e o número da Autorização de Compra;
c) o nome do FORNECEDOR, o nº do Processo Licitatório e da Ata de Registro de Preços;
d) item, descrição e a quantidade do produto requisitado;
e) o valor unitário e total;
f) a dotação orçamentária;
g) as condições de pagamento, o local e prazo de entrega.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA DOS MEDICAMENTOS
3.1 Os medicamentos deverão ser entregues na sede do CIS-AMOSC, na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, na cidade de Cha-
pecó/SC, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento da Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra.
3.2 O desatendimento do prazo estabelecido no item anterior, salvo mediante justificativa prévia e aceita pelo CIS-AMOSC, sujeitará a infra-
tora às penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços.
3.3 Todas as despesas relacionadas à entrega correrão por conta do FORNECEDOR.

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 . O pagamento ocorrerá até o 30º (trigésimo) dia do mês posterior ao da data do aceite definitivo da mercadoria e da nota fiscal, o qual 
será através de crédito, mediante transferência on line, DOC ou TED na conta corrente da Contratada (A conta corrente deve ser em nome 
de pessoa jurídica, conforme CNPJ da proponente), caso seja necessário no decorrer da execução do contrato a troca de Conta Bancária, a 
Contratada deverá solicitar através de Ofício ao Setor de Tesouraria.
4.2. Na eventualidade de atraso nos pagamentos serão aceitas reclamações em até 90 (noventa) dias após seu vencimento, se não o fizer 
de forma tempestiva, e, por via de consequência, expirar o prazo aqui estabelecido sem pleitear o respectivo pagamento, ocorrerá a pre-
clusão de seu direito.
4.3. A Contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes 
de mudança de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações na legislação pertinente.
4.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou nos documentos pertinentes à contratação, ou ainda, circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a contratada providencie as medidas saneadoras.
4.5. A iniciativa e encargo do cálculo da nota fiscal será de responsabilidade da Contratada cabendo ao CIS-AMOSC apenas a verificação do 
resultado obtido.
4.6. Na hipótese de irregularidade fiscal, a CONTRATADA deverá regularizar a sua situação no prazo de até 15 dias sob pena de aplicação 
das sanções contratuais e rescisão da ata de registro de preços. Enquanto perdurar a irregularidade fiscal, não serão emitidos autorizações 
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de fornecimento ou empenhos para a licitante que estiver nessa situação.
4.7. Somente serão pagos os valores relativos aos produtos efetivamente entregues, conforme necessidade da Administração, sendo que 
esta não estará obrigada a adquirir a quantidade total dos produtos constantes no anexo I.
4.8. Não poderá ser cobrado qualquer tipo de despesa senão única e exclusivamente o valor dos itens contratados.
4.9. A Contratada deverá apresentar como condição para o recebimento de cada parcela os seguintes documentos, dentro do prazo de 
validade: Certidão Negativa de Débito (CND) relativa aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, Estadual, Municipal, Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS) e Débitos Trabalhista (CNDT).
4.10 A Razão Social e o CNPJ constantes das Notas Fiscais deverão coincidir com aquele fornecido na fase de habilitação/propostas.
4.11 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação e/ou de qualquer obrigação financeira que 
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços, juros ou cor-
reção monetária.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
5.1 Fornecer o objeto nas condições estipuladas no Edital, na Proposta e na Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra, isentos de 
defeitos de fabricação, e com prazo de validade superior a 12 (doze) meses, contado da data de entrega dos mesmos.
5.2 Entregar os produtos solicitados na sede do CIS-AMOSC, na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, CEP 89802-260, Chapecó/SC, 
acompanhados da Nota Fiscal Eletrônica preenchida com a especificação do(s) produto(s), data de fabricação, prazo de validade, número 
do lote e nome do fabricante do(s) medicamento(s) entregue(s).
5.3 Realizar o transporte dos produtos adequadamente, em ambiente climatizado, com controle de temperatura, mantendo-os em perfeitas 
condições de armazenamento para garantir a total eficiência e qualidade.
5.3.1 A inobservância das obrigações contidas no item anterior poderá ensejar a devolução dos produtos e a aplicação das penalidades 
previstas no Edital.
5.4 Substituir, as suas expensas, no todo em parte o(s) produto(s) em que se verifiquem danos em decorrência decorrente de qualquer 
evento (problemas de transporte, defeito de fabricação ou de armazenagem, reprovado pelo município), no prazo de até 05 (cinco) dias 
corridos, improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente.
5.5 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
5.6 Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, sendo que sua inadimplên-
cia, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, 
nem poderá onerar o objeto do contrato.
5.7 Comunicar ao CIS-AMOSC, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos 
que impossibilite o seu cumprimento.
5.8 Manter a garantia e qualidade dos produtos de acordo com as especificações definidas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
5.9 Manter as condições de habilitação e qualificação técnica exigida no Edital do Pregão, comprovando-as sempre que solicitado pelo ÒR-
GÃO GERENCIADOR.
5.10 A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos o Certificado de Registro de Produto, dentro do prazo 
de validade, o qual poderá ser emitido, via internet, do site da ANVISA.
5.11 A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos Certificado de Controle de Qualidade do lote de cada 
produto, emitido pelo laboratório produtor.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CIS-AMOSC (ÓRGÃO GERENCIADOR)
6.1 Gerenciar a Ata de Registro de Preços.
6.2 Analisar e responder os questionamentos encaminhados pelo FORNECEDOR.
6.3 Emitir pareceres, elaborar e assinar Termos Aditivos às Atas de Registros de Preços.
6.4 Comunicar aos municípios consorciados, sempre que houver alterações nas condições firmadas nas Atas de Registros de preços.
6.5 Notificar extrajudicialmente o FORNECEDOR e aplicar-lhe as penalidades previstas na legislação e no Edital, assegurado o direito do 
contraditório e da ampla defesa.
6.6 Suspender o acesso do município ao sistema informatizado de pedidos de medicamentos quando este encontra-se inadimplente por 
prazo superior a 60 (sessenta) dias.
6.8 Receber e conferir os medicamentos entregues pelos fornecedores, enviando-os aos municípios solicitantes, acompanhados das respec-
tivas notas fiscais.
6.9 Rejeitar no todo ou em parte os produtos que o FORNECEDOR entregar fora das especificações do Edital.
6.10 Comunicar ao FORNECEDOR até o 5º dia útil, após a apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento 
dos produtos adquiridos e/ou a suspensão do pagamento até a entrega total dos medicamentos solicitados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS
7.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados.
7.2 Permitir a entrega de medicamentos de referência, genéricos e similares nos termos da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 58 
de 10/10/2014.
7.3 Fiscalizar a execução do contrato, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicar ao Consórcio as ocorrências de quais-
quer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte do FORNECEDOR.
7.4 Efetuar o pagamento ao CIS-AMOSC no prazo e condições estabelecidos nos contratos de rateio.

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO
8.1 Em atendimento ao disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, a fiscalização e o acompanhamento da exe-
cução da Ata de Registro de Preços e a entrega do objeto ficam sob o encargo e responsabilidade da comissão e ou servidor designado 
pelo município.
8.2 Os integrantes da comissão ou servidor anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
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8.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência da comissão ou servidor deverão ser solicitadas a seus superiores em 
tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
8.4 A fiscalização por parte do Contratante não exclui nem reduz a responsabilidade do FORNECEDOR, inclusive perante terceiros, por 
qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos, ressaltando-se, ainda, que mesmo atestado o serviço adquirido, subsistirá a respon-
sabilidade do FORNECEDOR pela qualidade e segurança deste último.

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1 As empresas que não cumprirem as condições previstas no Edital de Pregão Eletrônico nº 01/2020 e/ou da Ata de Registro de Preços 
ficam sujeitas às seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária não superior a 5 (cinco) anos, aplicada segundo a natureza e da gravidade da falta cometida;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
9.2 A advertência será emitida pelo Consórcio sempre que a contratada descumprir qualquer obrigação;
9.3 A penalidade de multa será imposta à contratada pelo atraso injustificado na entrega do medicamento, de acordo com as alíquotas a 
seguir:
a) multa compensatória, no percentual de 10% (dez por cento), aplicado sobre o valor total da ordem de compra inadimplida;
b) multa moratória, no percentual de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, até o máximo de trinta dias, aplicado sobre o valor 
total da ordem de compra inadimplida;
9.4 A aplicação da multa não impede que sejam aplicadas outras penalidades, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo pro-
cesso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
9.5 Se a proponente não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo assinalado, ser-lhe-á aplicada a penalidade prevista na alínea “c” do 
item 9.1.
9.6 As sanções administrativas poderão ser aplicadas sem prejuízo da cobrança de perdas e danos e das ações penais cabíveis.
9.7 As multas aplicadas às empresas licitantes/contratadas deverão ser recolhidas ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa 
Catarina – CIS-AMOSC, em até 30 (trinta) dias, contados da Notificação de Imposição de Penalidade, assegurado o direito ao contraditório 
e a ampla defesa.
9.8 A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação administrativa ou judicial, sendo exigível desde a data do ato, fato ou 
omissão que lhe tiver dado causa.
9.9 A suspensão impossibilitará a participação da empresa em licitações deflagradas pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de 
Santa Catarina – CIS-AMOSC, de acordo com os prazos a seguir:
a) por até 30 (trinta) dias, quando aplicada a pena de advertência emitida pela Administração e a empresa permanecer inadimplente;
b) por até 90 (noventa) dias, quando a empresa interessada solicitar cancelamento da proposta após a abertura e antes do resultado do 
julgamento;
c) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços;
d) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada motivar a rescisão total ou parcial da autorização de fornecimento e/ou a Ata 
de Registro de Preços;
e) por até 12 (doze) meses, quando a empresa praticar atos que claramente visem à frustração dos objetivos da licitação;
f) por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a empresa apresentar documentos fraudulentos nas licitações;
g) por até 5 (cinco) anos, quando a fornecedora convocada dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar a Ata de Registro de 
Preços, 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, se comportar de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
h) até a realização do pagamento, quando a empresa receber qualquer das multas previstas no item anterior;
9.9.1 A suspensão do direito de licitar poderá ser ampliada até o dobro, em caso de reincidência;
9.10 A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Presidente do CIS-AMOSC;
9.10.1 A declaração de inidoneidade permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punibilidade ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a autoridade que a aplicou;
9.10.2 A declaração de inidoneidade terá seus efeitos extensivos a toda Administração Pública;
9.11 As sanções previstas neste edital poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais que:
a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
9.12 Fica facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penalidades previstas neste edital, no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
a contar do recebimento da notificação, que será dirigido ao Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina 
– CIS-AMOSC.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1 O presente ajuste poderá ser rescindido, independentemente 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 – DOS PREÇOS E DO REAJUSTE
11.1 Os preços são os constantes da Ata de Registro de Preços, vedado qualquer reajustamento durante o prazo de validade da Ata de 
Registro de Preços, salvo para manter o equilíbrio econômico-financeiro da proposta, nos termos da alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 
nº 8.666/93.
11.2 O preço reequilibrado proposto não poderá ultrapassar o valor praticado no mercado.
11.2.1 O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser instruído com os seguintes documentos:
a) requerimento assinado pelo representante legal da empresa e encaminhado via correios ou protocolado diretamente na sede do órgão 
gerenciador (CIS-AMOSC);
b) cópia de documentos que comprovem o alegado (notas fiscais anteriores e posteriores ao certame, ofício/carta de laboratório, cópia da 
norma que autorizou o reajuste de preços dos medicamentos, outros documentos que entender indispensáveis);
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c) demonstrativo abaixo devidamente preenchido (um para cada item).
Item da licitação
Descrição do item
Marca

DADOS QUE SERVIRAM DE BASE PARA OFERTA DE PREÇOS NA LICITAÇÃO DADOS PARA COMPROVAR O PEDIDO DE REEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO

Preço registrado na licitação Novo preço proposto
Preço de compra antes licitação Preço de compra atual
Data da compra Data da compra
Nº Nota Fiscal Nº Nota Fiscal

% da margem sobre o preço de compra % da margem sobre o preço 
de compra

11.2.2 As cópias das Notas Fiscais devem ser do mesmo laboratório/indústria;
11.3 O CIS-AMOSC poderá, a qualquer tempo, reduzir os preços registrados, de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado 
realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional ou internacional.
11.4 Ainda que ocorra a situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, fica facultado ao CIS-AMOSC, antes de 
deferir o pedido de reequilíbrio, consultar o preço das demais empresas participantes, observada a ordem de classificação, para contratar 
com a empresa que apresentar o menor preço, liberando a requerente do compromisso de entregar o produto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
12.1 O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) recusar-se a celebrar o ajuste ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido, 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 Administração nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993;
f) for impedido de licitar e contratar com o Consorcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina CIS-AMOSC ou qualquer um dos 
Municípios Consorciados, nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
12.2 O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da 
autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR.
12.3 O FORNECEDOR poderá requerer o cancelamento/desistência de item(ns) com preço(s) registrado(s) na Ata de Registro de Preços, na 
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a execução do instrumento contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força 
maior, devidamente justificado e instruído com documentos que comprovem o alegado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1 As despesas decorrentes da aquisição do objeto da presente Ata de Registro de Preços correrão à conta de dotação específica do 
orçamento do município, aprovado para os exercícios de 2020 e 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO
14.1 A presente Ata de Registro de Preços está vinculada ao Processo Licitatório n° 33/2020, Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 
01/2020 realizado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina – CIS-AMOSC (ÓRGÃO GERENCIADOR).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1 A Ata de Registro de Preços terá prazo de vigência da de 14 (quatorze) meses, contados a partir de sua assinatura, prazo suficiente 
para quitação dos pagamentos.
1.2.1 O prazo para execução do fornecimento será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, mediante justificativa, 
nos termos da Lei 8.666/1993 e Decreto Federal n. 7.892/2013.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 Observados os critérios e condições estabelecidas no Edital, o Consórcio CIS-AMOSC poderá comprar de mais de um fornecedor re-
gistrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem, quando o primeiro classificado não possua 
capacidade de fornecimento da quantidade solicitada.
16.2 A existência de preços registrados não obriga o CIS-AMOSC a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a reali-
zação de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em 
igualdade de condições.
16.3 O FORNECEDOR signatário desta Ata de Registro de Preços declara estar ciente das suas obrigações para com o CIS-AMOSC (ÓRGÃO 
GERENCIADOR) e com os municípios consorciados, nos termos do Edital e da proposta, que passam a fazer parte integrante do presente 
instrumento e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
17.1 É competente o foro da Comarca de Chapecó-SC, para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de 
Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em 3 (três) vias de igual teor e forma.



18/06/2020 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 3174

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 1260

Chapecó/SC, 10 de Junho de 2020.
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA 
(CIS-AMOSC) ROGERIA JESUS DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENTE

ATA 18 /2020
Publicação Nº 2527115

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 18/2020

Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, presentes de um lado, o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE 
DE SANTA CATARINA – CIS-AMOSC, consórcio público, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, inscrito no 
CNPJ sob o nº 01.336.261/0001-40, com sede na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, Município de Chapecó, Estado de Santa 
Catarina, representado por sua Presidente, Senhora JANETE PARAVIZI BIANCHIN, brasileira, Prefeita do Município de Arvoredo, doravante 
denominado ORGÃO GERENCIADOR, e os MUNICÍPIOS DE ABELARDO LUZ, ÁGUAS FRIAS, ÁGUAS DE CHAPECÓ, ARVOREDO, BOM JESUS, 
CAXAMBU DO SUL, CAMPO ERÊ, CORONEL FREITAS, CORONEL MARTINS, FORMOSA DO SUL, GALVÃO, GUATAMBU, IRATI, JARDINÓPOLIS, 
MAREMA, NOVA ERECHIM, NOVA ITABERABA, NOVO HORIZONTE, PAIAL, PLANALTO ALEGRE, PONTE SERRADA, QUILOMBO, SANTIAGO 
DO SUL, SÃO CARLOS, SERRA ALTA, SUL BRASIL E UNIÃO DO OESTE doravante denominado ORGÃO PARTICIPANTE, RESOLVEM Registrar 
os Preços em favor da empresa GOLDEN PLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 17.472.278/0001-64, situada na Rua Gotardo Mazzarolo, 16, Bairro Centro, na cidade de Barão de 
Cotegipe/RS – CEP: 99.740-000, neste ato representada pelo seu representante legal, Senhor Marcelo Marostica, doravante denominado 
FORNECEDOR, para fornecimento dos itens inseridos na tabela anexa, parte integrante do presente instrumento, sujeitando-se as partes às 
determinações da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e as Resoluções do CIS-AMOSC nº 03, de 17 
de junho de 2014; nº 04, de 03 de novembro de 2015 e, nº 11 de 04 de março de 2020 e sendo observadas as bases e os fornecimentos 
indicados nesta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INSUMOS E CORRELATOS – FARMÁCIA 
BÁSICA E PSICOTRÓPICOS, tendo por objeto a contratação de fornecedores para atender a demanda dos municípios que fazem parte do 
Consorcio Intermunicipal de Saúde – CIS-AMOSC, de acordo com as condições e especificações constantes no presente edital, inclusive em 
seus anexos, notadamente o Anexo I do Edital de Pregão, que vincula o Termo de Referência, a partir da assinatura do presente instrumento 
pelo período de 12 meses.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS (MEDICAMENTOS)
2.1 A solicitação dos produtos registrados será efetivada por meio de Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra, contendo as seguin-
tes informações:
a) a Razão Social e o CNPJ do órgão solicitante;
b) o número da Ata e o número da Autorização de Compra;
c) o nome do FORNECEDOR, o nº do Processo Licitatório e da Ata de Registro de Preços;
d) item, descrição e a quantidade do produto requisitado;
e) o valor unitário e total;
f) a dotação orçamentária;
g) as condições de pagamento, o local e prazo de entrega.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA DOS MEDICAMENTOS
3.1 Os medicamentos deverão ser entregues na sede do CIS-AMOSC, na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, na cidade de Cha-
pecó/SC, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento da Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra.
3.2 O desatendimento do prazo estabelecido no item anterior, salvo mediante justificativa prévia e aceita pelo CIS-AMOSC, sujeitará a infra-
tora às penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços.
3.3 Todas as despesas relacionadas à entrega correrão por conta do FORNECEDOR.

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 . O pagamento ocorrerá até o 30º (trigésimo) dia do mês posterior ao da data do aceite definitivo da mercadoria e da nota fiscal, o qual 
será através de crédito, mediante transferência on line, DOC ou TED na conta corrente da Contratada (A conta corrente deve ser em nome 
de pessoa jurídica, conforme CNPJ da proponente), caso seja necessário no decorrer da execução do contrato a troca de Conta Bancária, a 
Contratada deverá solicitar através de Ofício ao Setor de Tesouraria.
4.2. Na eventualidade de atraso nos pagamentos serão aceitas reclamações em até 90 (noventa) dias após seu vencimento, se não o fizer 
de forma tempestiva, e, por via de consequência, expirar o prazo aqui estabelecido sem pleitear o respectivo pagamento, ocorrerá a pre-
clusão de seu direito.
4.3. A Contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes 
de mudança de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações na legislação pertinente.
4.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou nos documentos pertinentes à contratação, ou ainda, circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a contratada providencie as medidas saneadoras.
4.5. A iniciativa e encargo do cálculo da nota fiscal será de responsabilidade da Contratada cabendo ao CIS-AMOSC apenas a verificação do 
resultado obtido.
4.6. Na hipótese de irregularidade fiscal, a CONTRATADA deverá regularizar a sua situação no prazo de até 15 dias sob pena de aplicação 
das sanções contratuais e rescisão da ata de registro de preços. Enquanto perdurar a irregularidade fiscal, não serão emitidos autorizações 
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de fornecimento ou empenhos para a licitante que estiver nessa situação.
4.7. Somente serão pagos os valores relativos aos produtos efetivamente entregues, conforme necessidade da Administração, sendo que 
esta não estará obrigada a adquirir a quantidade total dos produtos constantes no anexo I.
4.8. Não poderá ser cobrado qualquer tipo de despesa senão única e exclusivamente o valor dos itens contratados.
4.9. A Contratada deverá apresentar como condição para o recebimento de cada parcela os seguintes documentos, dentro do prazo de 
validade: Certidão Negativa de Débito (CND) relativa aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, Estadual, Municipal, Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS) e Débitos Trabalhista (CNDT).
4.10 A Razão Social e o CNPJ constantes das Notas Fiscais deverão coincidir com aquele fornecido na fase de habilitação/propostas.
4.11 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação e/ou de qualquer obrigação financeira que 
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços, juros ou cor-
reção monetária.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
5.1 Fornecer o objeto nas condições estipuladas no Edital, na Proposta e na Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra, isentos de 
defeitos de fabricação, e com prazo de validade superior a 12 (doze) meses, contado da data de entrega dos mesmos.
5.2 Entregar os produtos solicitados na sede do CIS-AMOSC, na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, CEP 89802-260, Chapecó/SC, 
acompanhados da Nota Fiscal Eletrônica preenchida com a especificação do(s) produto(s), data de fabricação, prazo de validade, número 
do lote e nome do fabricante do(s) medicamento(s) entregue(s).
5.3 Realizar o transporte dos produtos adequadamente, em ambiente climatizado, com controle de temperatura, mantendo-os em perfeitas 
condições de armazenamento para garantir a total eficiência e qualidade.
5.3.1 A inobservância das obrigações contidas no item anterior poderá ensejar a devolução dos produtos e a aplicação das penalidades 
previstas no Edital.
5.4 Substituir, as suas expensas, no todo em parte o(s) produto(s) em que se verifiquem danos em decorrência decorrente de qualquer 
evento (problemas de transporte, defeito de fabricação ou de armazenagem, reprovado pelo município), no prazo de até 05 (cinco) dias 
corridos, improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente.
5.5 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
5.6 Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, sendo que sua inadimplên-
cia, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, 
nem poderá onerar o objeto do contrato.
5.7 Comunicar ao CIS-AMOSC, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos 
que impossibilite o seu cumprimento.
5.8 Manter a garantia e qualidade dos produtos de acordo com as especificações definidas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
5.9 Manter as condições de habilitação e qualificação técnica exigida no Edital do Pregão, comprovando-as sempre que solicitado pelo ÒR-
GÃO GERENCIADOR.
5.10 A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos o Certificado de Registro de Produto, dentro do prazo 
de validade, o qual poderá ser emitido, via internet, do site da ANVISA.
5.11 A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos Certificado de Controle de Qualidade do lote de cada 
produto, emitido pelo laboratório produtor.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CIS-AMOSC (ÓRGÃO GERENCIADOR)
6.1 Gerenciar a Ata de Registro de Preços.
6.2 Analisar e responder os questionamentos encaminhados pelo FORNECEDOR.
6.3 Emitir pareceres, elaborar e assinar Termos Aditivos às Atas de Registros de Preços.
6.4 Comunicar aos municípios consorciados, sempre que houver alterações nas condições firmadas nas Atas de Registros de preços.
6.5 Notificar extrajudicialmente o FORNECEDOR e aplicar-lhe as penalidades previstas na legislação e no Edital, assegurado o direito do 
contraditório e da ampla defesa.
6.6 Suspender o acesso do município ao sistema informatizado de pedidos de medicamentos quando este encontra-se inadimplente por 
prazo superior a 60 (sessenta) dias.
6.8 Receber e conferir os medicamentos entregues pelos fornecedores, enviando-os aos municípios solicitantes, acompanhados das respec-
tivas notas fiscais.
6.9 Rejeitar no todo ou em parte os produtos que o FORNECEDOR entregar fora das especificações do Edital.
6.10 Comunicar ao FORNECEDOR até o 5º dia útil, após a apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento 
dos produtos adquiridos e/ou a suspensão do pagamento até a entrega total dos medicamentos solicitados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS
7.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados.
7.2 Permitir a entrega de medicamentos de referência, genéricos e similares nos termos da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 58 
de 10/10/2014.
7.3 Fiscalizar a execução do contrato, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicar ao Consórcio as ocorrências de quais-
quer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte do FORNECEDOR.
7.4 Efetuar o pagamento ao CIS-AMOSC no prazo e condições estabelecidos nos contratos de rateio.

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO
8.1 Em atendimento ao disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, a fiscalização e o acompanhamento da exe-
cução da Ata de Registro de Preços e a entrega do objeto ficam sob o encargo e responsabilidade da comissão e ou servidor designado 
pelo município.
8.2 Os integrantes da comissão ou servidor anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
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8.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência da comissão ou servidor deverão ser solicitadas a seus superiores em 
tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
8.4 A fiscalização por parte do Contratante não exclui nem reduz a responsabilidade do FORNECEDOR, inclusive perante terceiros, por 
qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos, ressaltando-se, ainda, que mesmo atestado o serviço adquirido, subsistirá a respon-
sabilidade do FORNECEDOR pela qualidade e segurança deste último.

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1 As empresas que não cumprirem as condições previstas no Edital de Pregão Eletrônico nº 01/2020 e/ou da Ata de Registro de Preços 
ficam sujeitas às seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária não superior a 5 (cinco) anos, aplicada segundo a natureza e da gravidade da falta cometida;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
9.2 A advertência será emitida pelo Consórcio sempre que a contratada descumprir qualquer obrigação;
9.3 A penalidade de multa será imposta à contratada pelo atraso injustificado na entrega do medicamento, de acordo com as alíquotas a 
seguir:
a) multa compensatória, no percentual de 10% (dez por cento), aplicado sobre o valor total da ordem de compra inadimplida;
b) multa moratória, no percentual de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, até o máximo de trinta dias, aplicado sobre o valor 
total da ordem de compra inadimplida;
9.4 A aplicação da multa não impede que sejam aplicadas outras penalidades, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo pro-
cesso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
9.5 Se a proponente não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo assinalado, ser-lhe-á aplicada a penalidade prevista na alínea “c” do 
item 9.1.
9.6 As sanções administrativas poderão ser aplicadas sem prejuízo da cobrança de perdas e danos e das ações penais cabíveis.
9.7 As multas aplicadas às empresas licitantes/contratadas deverão ser recolhidas ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa 
Catarina – CIS-AMOSC, em até 30 (trinta) dias, contados da Notificação de Imposição de Penalidade, assegurado o direito ao contraditório 
e a ampla defesa.
9.8 A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação administrativa ou judicial, sendo exigível desde a data do ato, fato ou 
omissão que lhe tiver dado causa.
9.9 A suspensão impossibilitará a participação da empresa em licitações deflagradas pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de 
Santa Catarina – CIS-AMOSC, de acordo com os prazos a seguir:
a) por até 30 (trinta) dias, quando aplicada a pena de advertência emitida pela Administração e a empresa permanecer inadimplente;
b) por até 90 (noventa) dias, quando a empresa interessada solicitar cancelamento da proposta após a abertura e antes do resultado do 
julgamento;
c) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços;
d) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada motivar a rescisão total ou parcial da autorização de fornecimento e/ou a Ata 
de Registro de Preços;
e) por até 12 (doze) meses, quando a empresa praticar atos que claramente visem à frustração dos objetivos da licitação;
f) por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a empresa apresentar documentos fraudulentos nas licitações;
g) por até 5 (cinco) anos, quando a fornecedora convocada dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar a Ata de Registro de 
Preços, 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, se comportar de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
h) até a realização do pagamento, quando a empresa receber qualquer das multas previstas no item anterior;
9.9.1 A suspensão do direito de licitar poderá ser ampliada até o dobro, em caso de reincidência;
9.10 A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Presidente do CIS-AMOSC;
9.10.1 A declaração de inidoneidade permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punibilidade ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a autoridade que a aplicou;
9.10.2 A declaração de inidoneidade terá seus efeitos extensivos a toda Administração Pública;
9.11 As sanções previstas neste edital poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais que:
a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
9.12 Fica facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penalidades previstas neste edital, no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
a contar do recebimento da notificação, que será dirigido ao Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina 
– CIS-AMOSC.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1 O presente ajuste poderá ser rescindido, independentemente 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 – DOS PREÇOS E DO REAJUSTE
11.1 Os preços são os constantes da Ata de Registro de Preços, vedado qualquer reajustamento durante o prazo de validade da Ata de 
Registro de Preços, salvo para manter o equilíbrio econômico-financeiro da proposta, nos termos da alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 
nº 8.666/93.
11.2 O preço reequilibrado proposto não poderá ultrapassar o valor praticado no mercado.
11.2.1 O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser instruído com os seguintes documentos:
a) requerimento assinado pelo representante legal da empresa e encaminhado via correios ou protocolado diretamente na sede do órgão 
gerenciador (CIS-AMOSC);
b) cópia de documentos que comprovem o alegado (notas fiscais anteriores e posteriores ao certame, ofício/carta de laboratório, cópia da 
norma que autorizou o reajuste de preços dos medicamentos, outros documentos que entender indispensáveis);
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c) demonstrativo abaixo devidamente preenchido (um para cada item).
Item da licitação
Descrição do item
Marca

DADOS QUE SERVIRAM DE BASE PARA OFERTA DE PREÇOS NA LICITAÇÃO DADOS PARA COMPROVAR O PEDIDO DE REEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO

Preço registrado na licitação Novo preço proposto
Preço de compra antes licitação Preço de compra atual
Data da compra Data da compra
Nº Nota Fiscal Nº Nota Fiscal

% da margem sobre o preço de compra % da margem sobre o preço 
de compra

11.2.2 As cópias das Notas Fiscais devem ser do mesmo laboratório/indústria;
11.3 O CIS-AMOSC poderá, a qualquer tempo, reduzir os preços registrados, de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado 
realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional ou internacional.
11.4 Ainda que ocorra a situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, fica facultado ao CIS-AMOSC, antes de 
deferir o pedido de reequilíbrio, consultar o preço das demais empresas participantes, observada a ordem de classificação, para contratar 
com a empresa que apresentar o menor preço, liberando a requerente do compromisso de entregar o produto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
12.1 O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) recusar-se a celebrar o ajuste ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido, 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 Administração nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993;
f) for impedido de licitar e contratar com o Consorcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina CIS-AMOSC ou qualquer um dos 
Municípios Consorciados, nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
12.2 O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da 
autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR.
12.3 O FORNECEDOR poderá requerer o cancelamento/desistência de item(ns) com preço(s) registrado(s) na Ata de Registro de Preços, na 
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a execução do instrumento contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força 
maior, devidamente justificado e instruído com documentos que comprovem o alegado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1 As despesas decorrentes da aquisição do objeto da presente Ata de Registro de Preços correrão à conta de dotação específica do 
orçamento do município, aprovado para os exercícios de 2020 e 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO
14.1 A presente Ata de Registro de Preços está vinculada ao Processo Licitatório n° 33/2020, Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 
01/2020 realizado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina – CIS-AMOSC (ÓRGÃO GERENCIADOR).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1 A Ata de Registro de Preços terá prazo de vigência da de 14 (quatorze) meses, contados a partir de sua assinatura, prazo suficiente 
para quitação dos pagamentos.
1.2.1 O prazo para execução do fornecimento será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, mediante justificativa, 
nos termos da Lei 8.666/1993 e Decreto Federal n. 7.892/2013.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 Observados os critérios e condições estabelecidas no Edital, o Consórcio CIS-AMOSC poderá comprar de mais de um fornecedor re-
gistrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem, quando o primeiro classificado não possua 
capacidade de fornecimento da quantidade solicitada.
16.2 A existência de preços registrados não obriga o CIS-AMOSC a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a reali-
zação de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em 
igualdade de condições.
16.3 O FORNECEDOR signatário desta Ata de Registro de Preços declara estar ciente das suas obrigações para com o CIS-AMOSC (ÓRGÃO 
GERENCIADOR) e com os municípios consorciados, nos termos do Edital e da proposta, que passam a fazer parte integrante do presente 
instrumento e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
17.1 É competente o foro da Comarca de Chapecó-SC, para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de 
Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em 3 (três) vias de igual teor e forma.
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Chapecó/SC, 10 de Junho de 2020.
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA 
(CIS-AMOSC)

MARCELO MAROSTICA
REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENTE

ATA 19 /2020
Publicação Nº 2527116

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 19/2020

Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, presentes de um lado, o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE 
DE SANTA CATARINA – CIS-AMOSC, consórcio público, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, inscrito no 
CNPJ sob o nº 01.336.261/0001-40, com sede na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, Município de Chapecó, Estado de Santa 
Catarina, representado por sua Presidente, Senhora JANETE PARAVIZI BIANCHIN, brasileira, Prefeita do Município de Arvoredo, doravante 
denominado ORGÃO GERENCIADOR, e os MUNICÍPIOS DE ABELARDO LUZ, ÁGUAS FRIAS, ÁGUAS DE CHAPECÓ, ARVOREDO, BOM JESUS, 
CAXAMBU DO SUL, CAMPO ERÊ, CORONEL FREITAS, CORONEL MARTINS, FORMOSA DO SUL, GALVÃO, GUATAMBU, IRATI, JARDINÓPOLIS, 
MAREMA, NOVA ERECHIM, NOVA ITABERABA, NOVO HORIZONTE, PAIAL, PLANALTO ALEGRE, PONTE SERRADA, QUILOMBO, SANTIAGO 
DO SUL, SÃO CARLOS, SERRA ALTA, SUL BRASIL E UNIÃO DO OESTE doravante denominado ORGÃO PARTICIPANTE, RESOLVEM Registrar 
os Preços em favor da empresa ILG COMERCIAL EIREL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 20.657.155/0001-02, 
situada na Rua Itacolomi, 377, Bairro La Salle, na cidade de Pato Branco/PR – CEP: 85.505-050, neste ato representada pelo seu represen-
tante legal, Senhor Adolfo Frederico Grams, doravante denominado FORNECEDOR, para fornecimento dos itens inseridos na tabela anexa, 
parte integrante do presente instrumento, sujeitando-se as partes às determinações da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002 e as Resoluções do CIS-AMOSC nº 03, de 17 de junho de 2014; nº 04, de 03 de novembro de 2015 e, nº 11 de 04 
de março de 2020 e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INSUMOS E CORRELATOS – FARMÁCIA 
BÁSICA E PSICOTRÓPICOS, tendo por objeto a contratação de fornecedores para atender a demanda dos municípios que fazem parte do 
Consorcio Intermunicipal de Saúde – CIS-AMOSC, de acordo com as condições e especificações constantes no presente edital, inclusive em 
seus anexos, notadamente o Anexo I do Edital de Pregão, que vincula o Termo de Referência, a partir da assinatura do presente instrumento 
pelo período de 12 meses.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS (MEDICAMENTOS)
2.1 A solicitação dos produtos registrados será efetivada por meio de Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra, contendo as seguin-
tes informações:
a) a Razão Social e o CNPJ do órgão solicitante;
b) o número da Ata e o número da Autorização de Compra;
c) o nome do FORNECEDOR, o nº do Processo Licitatório e da Ata de Registro de Preços;
d) item, descrição e a quantidade do produto requisitado;
e) o valor unitário e total;
f) a dotação orçamentária;
g) as condições de pagamento, o local e prazo de entrega.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA DOS MEDICAMENTOS
3.1 Os medicamentos deverão ser entregues na sede do CIS-AMOSC, na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, na cidade de Cha-
pecó/SC, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento da Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra.
3.2 O desatendimento do prazo estabelecido no item anterior, salvo mediante justificativa prévia e aceita pelo CIS-AMOSC, sujeitará a infra-
tora às penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços.
3.3 Todas as despesas relacionadas à entrega correrão por conta do FORNECEDOR.

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 . O pagamento ocorrerá até o 30º (trigésimo) dia do mês posterior ao da data do aceite definitivo da mercadoria e da nota fiscal, o qual 
será através de crédito, mediante transferência on line, DOC ou TED na conta corrente da Contratada (A conta corrente deve ser em nome 
de pessoa jurídica, conforme CNPJ da proponente), caso seja necessário no decorrer da execução do contrato a troca de Conta Bancária, a 
Contratada deverá solicitar através de Ofício ao Setor de Tesouraria.
4.2. Na eventualidade de atraso nos pagamentos serão aceitas reclamações em até 90 (noventa) dias após seu vencimento, se não o fizer 
de forma tempestiva, e, por via de consequência, expirar o prazo aqui estabelecido sem pleitear o respectivo pagamento, ocorrerá a pre-
clusão de seu direito.
4.3. A Contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes 
de mudança de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações na legislação pertinente.
4.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou nos documentos pertinentes à contratação, ou ainda, circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a contratada providencie as medidas saneadoras.
4.5. A iniciativa e encargo do cálculo da nota fiscal será de responsabilidade da Contratada cabendo ao CIS-AMOSC apenas a verificação do 
resultado obtido.
4.6. Na hipótese de irregularidade fiscal, a CONTRATADA deverá regularizar a sua situação no prazo de até 15 dias sob pena de aplicação 
das sanções contratuais e rescisão da ata de registro de preços. Enquanto perdurar a irregularidade fiscal, não serão emitidos autorizações 
de fornecimento ou empenhos para a licitante que estiver nessa situação.
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4.7. Somente serão pagos os valores relativos aos produtos efetivamente entregues, conforme necessidade da Administração, sendo que 
esta não estará obrigada a adquirir a quantidade total dos produtos constantes no anexo I.
4.8. Não poderá ser cobrado qualquer tipo de despesa senão única e exclusivamente o valor dos itens contratados.
4.9. A Contratada deverá apresentar como condição para o recebimento de cada parcela os seguintes documentos, dentro do prazo de 
validade: Certidão Negativa de Débito (CND) relativa aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, Estadual, Municipal, Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS) e Débitos Trabalhista (CNDT).
4.10 A Razão Social e o CNPJ constantes das Notas Fiscais deverão coincidir com aquele fornecido na fase de habilitação/propostas.
4.11 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação e/ou de qualquer obrigação financeira que 
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços, juros ou cor-
reção monetária.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
5.1 Fornecer o objeto nas condições estipuladas no Edital, na Proposta e na Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra, isentos de 
defeitos de fabricação, e com prazo de validade superior a 12 (doze) meses, contado da data de entrega dos mesmos.
5.2 Entregar os produtos solicitados na sede do CIS-AMOSC, na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, CEP 89802-260, Chapecó/SC, 
acompanhados da Nota Fiscal Eletrônica preenchida com a especificação do(s) produto(s), data de fabricação, prazo de validade, número 
do lote e nome do fabricante do(s) medicamento(s) entregue(s).
5.3 Realizar o transporte dos produtos adequadamente, em ambiente climatizado, com controle de temperatura, mantendo-os em perfeitas 
condições de armazenamento para garantir a total eficiência e qualidade.
5.3.1 A inobservância das obrigações contidas no item anterior poderá ensejar a devolução dos produtos e a aplicação das penalidades 
previstas no Edital.
5.4 Substituir, as suas expensas, no todo em parte o(s) produto(s) em que se verifiquem danos em decorrência decorrente de qualquer 
evento (problemas de transporte, defeito de fabricação ou de armazenagem, reprovado pelo município), no prazo de até 05 (cinco) dias 
corridos, improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente.
5.5 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
5.6 Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, sendo que sua inadimplên-
cia, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, 
nem poderá onerar o objeto do contrato.
5.7 Comunicar ao CIS-AMOSC, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos 
que impossibilite o seu cumprimento.
5.8 Manter a garantia e qualidade dos produtos de acordo com as especificações definidas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
5.9 Manter as condições de habilitação e qualificação técnica exigida no Edital do Pregão, comprovando-as sempre que solicitado pelo ÒR-
GÃO GERENCIADOR.
5.10 A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos o Certificado de Registro de Produto, dentro do prazo 
de validade, o qual poderá ser emitido, via internet, do site da ANVISA.
5.11 A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos Certificado de Controle de Qualidade do lote de cada 
produto, emitido pelo laboratório produtor.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CIS-AMOSC (ÓRGÃO GERENCIADOR)
6.1 Gerenciar a Ata de Registro de Preços.
6.2 Analisar e responder os questionamentos encaminhados pelo FORNECEDOR.
6.3 Emitir pareceres, elaborar e assinar Termos Aditivos às Atas de Registros de Preços.
6.4 Comunicar aos municípios consorciados, sempre que houver alterações nas condições firmadas nas Atas de Registros de preços.
6.5 Notificar extrajudicialmente o FORNECEDOR e aplicar-lhe as penalidades previstas na legislação e no Edital, assegurado o direito do 
contraditório e da ampla defesa.
6.6 Suspender o acesso do município ao sistema informatizado de pedidos de medicamentos quando este encontra-se inadimplente por 
prazo superior a 60 (sessenta) dias.
6.8 Receber e conferir os medicamentos entregues pelos fornecedores, enviando-os aos municípios solicitantes, acompanhados das respec-
tivas notas fiscais.
6.9 Rejeitar no todo ou em parte os produtos que o FORNECEDOR entregar fora das especificações do Edital.
6.10 Comunicar ao FORNECEDOR até o 5º dia útil, após a apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento 
dos produtos adquiridos e/ou a suspensão do pagamento até a entrega total dos medicamentos solicitados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS
7.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados.
7.2 Permitir a entrega de medicamentos de referência, genéricos e similares nos termos da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 58 
de 10/10/2014.
7.3 Fiscalizar a execução do contrato, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicar ao Consórcio as ocorrências de quais-
quer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte do FORNECEDOR.
7.4 Efetuar o pagamento ao CIS-AMOSC no prazo e condições estabelecidos nos contratos de rateio.

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO
8.1 Em atendimento ao disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, a fiscalização e o acompanhamento da exe-
cução da Ata de Registro de Preços e a entrega do objeto ficam sob o encargo e responsabilidade da comissão e ou servidor designado 
pelo município.
8.2 Os integrantes da comissão ou servidor anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
8.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência da comissão ou servidor deverão ser solicitadas a seus superiores em 
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tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
8.4 A fiscalização por parte do Contratante não exclui nem reduz a responsabilidade do FORNECEDOR, inclusive perante terceiros, por 
qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos, ressaltando-se, ainda, que mesmo atestado o serviço adquirido, subsistirá a respon-
sabilidade do FORNECEDOR pela qualidade e segurança deste último.

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1 As empresas que não cumprirem as condições previstas no Edital de Pregão Eletrônico nº 01/2020 e/ou da Ata de Registro de Preços 
ficam sujeitas às seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária não superior a 5 (cinco) anos, aplicada segundo a natureza e da gravidade da falta cometida;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
9.2 A advertência será emitida pelo Consórcio sempre que a contratada descumprir qualquer obrigação;
9.3 A penalidade de multa será imposta à contratada pelo atraso injustificado na entrega do medicamento, de acordo com as alíquotas a 
seguir:
a) multa compensatória, no percentual de 10% (dez por cento), aplicado sobre o valor total da ordem de compra inadimplida;
b) multa moratória, no percentual de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, até o máximo de trinta dias, aplicado sobre o valor 
total da ordem de compra inadimplida;
9.4 A aplicação da multa não impede que sejam aplicadas outras penalidades, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo pro-
cesso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
9.5 Se a proponente não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo assinalado, ser-lhe-á aplicada a penalidade prevista na alínea “c” do 
item 9.1.
9.6 As sanções administrativas poderão ser aplicadas sem prejuízo da cobrança de perdas e danos e das ações penais cabíveis.
9.7 As multas aplicadas às empresas licitantes/contratadas deverão ser recolhidas ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa 
Catarina – CIS-AMOSC, em até 30 (trinta) dias, contados da Notificação de Imposição de Penalidade, assegurado o direito ao contraditório 
e a ampla defesa.
9.8 A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação administrativa ou judicial, sendo exigível desde a data do ato, fato ou 
omissão que lhe tiver dado causa.
9.9 A suspensão impossibilitará a participação da empresa em licitações deflagradas pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de 
Santa Catarina – CIS-AMOSC, de acordo com os prazos a seguir:
a) por até 30 (trinta) dias, quando aplicada a pena de advertência emitida pela Administração e a empresa permanecer inadimplente;
b) por até 90 (noventa) dias, quando a empresa interessada solicitar cancelamento da proposta após a abertura e antes do resultado do 
julgamento;
c) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços;
d) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada motivar a rescisão total ou parcial da autorização de fornecimento e/ou a Ata 
de Registro de Preços;
e) por até 12 (doze) meses, quando a empresa praticar atos que claramente visem à frustração dos objetivos da licitação;
f) por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a empresa apresentar documentos fraudulentos nas licitações;
g) por até 5 (cinco) anos, quando a fornecedora convocada dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar a Ata de Registro de 
Preços, 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, se comportar de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
h) até a realização do pagamento, quando a empresa receber qualquer das multas previstas no item anterior;
9.9.1 A suspensão do direito de licitar poderá ser ampliada até o dobro, em caso de reincidência;
9.10 A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Presidente do CIS-AMOSC;
9.10.1 A declaração de inidoneidade permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punibilidade ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a autoridade que a aplicou;
9.10.2 A declaração de inidoneidade terá seus efeitos extensivos a toda Administração Pública;
9.11 As sanções previstas neste edital poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais que:
a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
9.12 Fica facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penalidades previstas neste edital, no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
a contar do recebimento da notificação, que será dirigido ao Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina 
– CIS-AMOSC.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1 O presente ajuste poderá ser rescindido, independentemente 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 – DOS PREÇOS E DO REAJUSTE
11.1 Os preços são os constantes da Ata de Registro de Preços, vedado qualquer reajustamento durante o prazo de validade da Ata de 
Registro de Preços, salvo para manter o equilíbrio econômico-financeiro da proposta, nos termos da alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 
nº 8.666/93.
11.2 O preço reequilibrado proposto não poderá ultrapassar o valor praticado no mercado.
11.2.1 O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser instruído com os seguintes documentos:
a) requerimento assinado pelo representante legal da empresa e encaminhado via correios ou protocolado diretamente na sede do órgão 
gerenciador (CIS-AMOSC);
b) cópia de documentos que comprovem o alegado (notas fiscais anteriores e posteriores ao certame, ofício/carta de laboratório, cópia da 
norma que autorizou o reajuste de preços dos medicamentos, outros documentos que entender indispensáveis);
c) demonstrativo abaixo devidamente preenchido (um para cada item).
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Item da licitação
Descrição do item
Marca

DADOS QUE SERVIRAM DE BASE PARA OFERTA DE PREÇOS NA LICITAÇÃO DADOS PARA COMPROVAR O PEDIDO DE REEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO

Preço registrado na licitação Novo preço proposto
Preço de compra antes licitação Preço de compra atual
Data da compra Data da compra
Nº Nota Fiscal Nº Nota Fiscal

% da margem sobre o preço de compra % da margem sobre o preço 
de compra

11.2.2 As cópias das Notas Fiscais devem ser do mesmo laboratório/indústria;
11.3 O CIS-AMOSC poderá, a qualquer tempo, reduzir os preços registrados, de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado 
realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional ou internacional.
11.4 Ainda que ocorra a situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, fica facultado ao CIS-AMOSC, antes de 
deferir o pedido de reequilíbrio, consultar o preço das demais empresas participantes, observada a ordem de classificação, para contratar 
com a empresa que apresentar o menor preço, liberando a requerente do compromisso de entregar o produto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
12.1 O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) recusar-se a celebrar o ajuste ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido, 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 Administração nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993;
f) for impedido de licitar e contratar com o Consorcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina CIS-AMOSC ou qualquer um dos 
Municípios Consorciados, nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
12.2 O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da 
autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR.
12.3 O FORNECEDOR poderá requerer o cancelamento/desistência de item(ns) com preço(s) registrado(s) na Ata de Registro de Preços, na 
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a execução do instrumento contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força 
maior, devidamente justificado e instruído com documentos que comprovem o alegado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1 As despesas decorrentes da aquisição do objeto da presente Ata de Registro de Preços correrão à conta de dotação específica do 
orçamento do município, aprovado para os exercícios de 2020 e 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO
14.1 A presente Ata de Registro de Preços está vinculada ao Processo Licitatório n° 33/2020, Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 
01/2020 realizado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina – CIS-AMOSC (ÓRGÃO GERENCIADOR).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1 A Ata de Registro de Preços terá prazo de vigência da de 14 (quatorze) meses, contados a partir de sua assinatura, prazo suficiente 
para quitação dos pagamentos.
1.2.1 O prazo para execução do fornecimento será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, mediante justificativa, 
nos termos da Lei 8.666/1993 e Decreto Federal n. 7.892/2013.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 Observados os critérios e condições estabelecidas no Edital, o Consórcio CIS-AMOSC poderá comprar de mais de um fornecedor re-
gistrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem, quando o primeiro classificado não possua 
capacidade de fornecimento da quantidade solicitada.
16.2 A existência de preços registrados não obriga o CIS-AMOSC a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a reali-
zação de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em 
igualdade de condições.
16.3 O FORNECEDOR signatário desta Ata de Registro de Preços declara estar ciente das suas obrigações para com o CIS-AMOSC (ÓRGÃO 
GERENCIADOR) e com os municípios consorciados, nos termos do Edital e da proposta, que passam a fazer parte integrante do presente 
instrumento e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
17.1 É competente o foro da Comarca de Chapecó-SC, para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de 
Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em 3 (três) vias de igual teor e forma.
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Chapecó/SC, 10 de Junho de 2020.
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA 
(CIS-AMOSC) ADOLFO FREDERICO GRAMS REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENTE

ATA 20/2020
Publicação Nº 2527120

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 20/2020

Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, presentes de um lado, o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE 
DE SANTA CATARINA – CIS-AMOSC, consórcio público, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, inscrito no 
CNPJ sob o nº 01.336.261/0001-40, com sede na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, Município de Chapecó, Estado de Santa 
Catarina, representado por sua Presidente, Senhora JANETE PARAVIZI BIANCHIN, brasileira, Prefeita do Município de Arvoredo, doravante 
denominado ORGÃO GERENCIADOR, e os MUNICÍPIOS DE ABELARDO LUZ, ÁGUAS FRIAS, ÁGUAS DE CHAPECÓ, ARVOREDO, BOM JESUS, 
CAXAMBU DO SUL, CAMPO ERÊ, CORONEL FREITAS, CORONEL MARTINS, FORMOSA DO SUL, GALVÃO, GUATAMBU, IRATI, JARDINÓPOLIS, 
MAREMA, NOVA ERECHIM, NOVA ITABERABA, NOVO HORIZONTE, PAIAL, PLANALTO ALEGRE, PONTE SERRADA, QUILOMBO, SANTIAGO 
DO SUL, SÃO CARLOS, SERRA ALTA, SUL BRASIL E UNIÃO DO OESTE doravante denominado ORGÃO PARTICIPANTE, RESOLVEM Registrar 
os Preços em favor da empresa INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 
o nº 12.889.035/0001-02, situada na Rua Rubens Derks, nº 105, Bairro Industrial, na cidade de Erechim/RS – CEP: 99.706-300, neste ato 
representada pelo seu representante legal, Senhora Jhonatan Boni, doravante denominado FORNECEDOR, para fornecimento dos itens 
inseridos na tabela anexa, parte integrante do presente instrumento, sujeitando-se as partes às determinações da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e as Resoluções do CIS-AMOSC nº 03, de 17 de junho de 2014; nº 04, de 03 de novem-
bro de 2015 e, nº 11 de 04 de março de 2020 e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INSUMOS E CORRELATOS – FARMÁCIA 
BÁSICA E PSICOTRÓPICOS, tendo por objeto a contratação de fornecedores para atender a demanda dos municípios que fazem parte do 
Consorcio Intermunicipal de Saúde – CIS-AMOSC, de acordo com as condições e especificações constantes no presente edital, inclusive em 
seus anexos, notadamente o Anexo I do Edital de Pregão, que vincula o Termo de Referência, a partir da assinatura do presente instrumento 
pelo período de 12 meses.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS (MEDICAMENTOS)
2.1 A solicitação dos produtos registrados será efetivada por meio de Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra, contendo as seguin-
tes informações:
a) a Razão Social e o CNPJ do órgão solicitante;
b) o número da Ata e o número da Autorização de Compra;
c) o nome do FORNECEDOR, o nº do Processo Licitatório e da Ata de Registro de Preços;
d) item, descrição e a quantidade do produto requisitado;
e) o valor unitário e total;
f) a dotação orçamentária;
g) as condições de pagamento, o local e prazo de entrega.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA DOS MEDICAMENTOS
3.1 Os medicamentos deverão ser entregues na sede do CIS-AMOSC, na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, na cidade de Cha-
pecó/SC, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento da Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra.
3.2 O desatendimento do prazo estabelecido no item anterior, salvo mediante justificativa prévia e aceita pelo CIS-AMOSC, sujeitará a infra-
tora às penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços.
3.3 Todas as despesas relacionadas à entrega correrão por conta do FORNECEDOR.

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 . O pagamento ocorrerá até o 30º (trigésimo) dia do mês posterior ao da data do aceite definitivo da mercadoria e da nota fiscal, o qual 
será através de crédito, mediante transferência on line, DOC ou TED na conta corrente da Contratada (A conta corrente deve ser em nome 
de pessoa jurídica, conforme CNPJ da proponente), caso seja necessário no decorrer da execução do contrato a troca de Conta Bancária, a 
Contratada deverá solicitar através de Ofício ao Setor de Tesouraria.
4.2. Na eventualidade de atraso nos pagamentos serão aceitas reclamações em até 90 (noventa) dias após seu vencimento, se não o fizer 
de forma tempestiva, e, por via de consequência, expirar o prazo aqui estabelecido sem pleitear o respectivo pagamento, ocorrerá a pre-
clusão de seu direito.
4.3. A Contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes 
de mudança de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações na legislação pertinente.
4.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou nos documentos pertinentes à contratação, ou ainda, circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a contratada providencie as medidas saneadoras.
4.5. A iniciativa e encargo do cálculo da nota fiscal será de responsabilidade da Contratada cabendo ao CIS-AMOSC apenas a verificação do 
resultado obtido.
4.6. Na hipótese de irregularidade fiscal, a CONTRATADA deverá regularizar a sua situação no prazo de até 15 dias sob pena de aplicação 
das sanções contratuais e rescisão da ata de registro de preços. Enquanto perdurar a irregularidade fiscal, não serão emitidos autorizações 
de fornecimento ou empenhos para a licitante que estiver nessa situação.
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4.7. Somente serão pagos os valores relativos aos produtos efetivamente entregues, conforme necessidade da Administração, sendo que 
esta não estará obrigada a adquirir a quantidade total dos produtos constantes no anexo I.
4.8. Não poderá ser cobrado qualquer tipo de despesa senão única e exclusivamente o valor dos itens contratados.
4.9. A Contratada deverá apresentar como condição para o recebimento de cada parcela os seguintes documentos, dentro do prazo de 
validade: Certidão Negativa de Débito (CND) relativa aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, Estadual, Municipal, Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS) e Débitos Trabalhista (CNDT).
4.10 A Razão Social e o CNPJ constantes das Notas Fiscais deverão coincidir com aquele fornecido na fase de habilitação/propostas.
4.11 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação e/ou de qualquer obrigação financeira que 
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços, juros ou cor-
reção monetária.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
5.1 Fornecer o objeto nas condições estipuladas no Edital, na Proposta e na Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra, isentos de 
defeitos de fabricação, e com prazo de validade superior a 12 (doze) meses, contado da data de entrega dos mesmos.
5.2 Entregar os produtos solicitados na sede do CIS-AMOSC, na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, CEP 89802-260, Chapecó/SC, 
acompanhados da Nota Fiscal Eletrônica preenchida com a especificação do(s) produto(s), data de fabricação, prazo de validade, número 
do lote e nome do fabricante do(s) medicamento(s) entregue(s).
5.3 Realizar o transporte dos produtos adequadamente, em ambiente climatizado, com controle de temperatura, mantendo-os em perfeitas 
condições de armazenamento para garantir a total eficiência e qualidade.
5.3.1 A inobservância das obrigações contidas no item anterior poderá ensejar a devolução dos produtos e a aplicação das penalidades 
previstas no Edital.
5.4 Substituir, as suas expensas, no todo em parte o(s) produto(s) em que se verifiquem danos em decorrência decorrente de qualquer 
evento (problemas de transporte, defeito de fabricação ou de armazenagem, reprovado pelo município), no prazo de até 05 (cinco) dias 
corridos, improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente.
5.5 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
5.6 Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, sendo que sua inadimplên-
cia, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, 
nem poderá onerar o objeto do contrato.
5.7 Comunicar ao CIS-AMOSC, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos 
que impossibilite o seu cumprimento.
5.8 Manter a garantia e qualidade dos produtos de acordo com as especificações definidas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
5.9 Manter as condições de habilitação e qualificação técnica exigida no Edital do Pregão, comprovando-as sempre que solicitado pelo ÒR-
GÃO GERENCIADOR.
5.10 A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos o Certificado de Registro de Produto, dentro do prazo 
de validade, o qual poderá ser emitido, via internet, do site da ANVISA.
5.11 A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos Certificado de Controle de Qualidade do lote de cada 
produto, emitido pelo laboratório produtor.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CIS-AMOSC (ÓRGÃO GERENCIADOR)
6.1 Gerenciar a Ata de Registro de Preços.
6.2 Analisar e responder os questionamentos encaminhados pelo FORNECEDOR.
6.3 Emitir pareceres, elaborar e assinar Termos Aditivos às Atas de Registros de Preços.
6.4 Comunicar aos municípios consorciados, sempre que houver alterações nas condições firmadas nas Atas de Registros de preços.
6.5 Notificar extrajudicialmente o FORNECEDOR e aplicar-lhe as penalidades previstas na legislação e no Edital, assegurado o direito do 
contraditório e da ampla defesa.
6.6 Suspender o acesso do município ao sistema informatizado de pedidos de medicamentos quando este encontra-se inadimplente por 
prazo superior a 60 (sessenta) dias.
6.8 Receber e conferir os medicamentos entregues pelos fornecedores, enviando-os aos municípios solicitantes, acompanhados das respec-
tivas notas fiscais.
6.9 Rejeitar no todo ou em parte os produtos que o FORNECEDOR entregar fora das especificações do Edital.
6.10 Comunicar ao FORNECEDOR até o 5º dia útil, após a apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento 
dos produtos adquiridos e/ou a suspensão do pagamento até a entrega total dos medicamentos solicitados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS
7.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados.
7.2 Permitir a entrega de medicamentos de referência, genéricos e similares nos termos da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 58 
de 10/10/2014.
7.3 Fiscalizar a execução do contrato, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicar ao Consórcio as ocorrências de quais-
quer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte do FORNECEDOR.
7.4 Efetuar o pagamento ao CIS-AMOSC no prazo e condições estabelecidos nos contratos de rateio.

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO
8.1 Em atendimento ao disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, a fiscalização e o acompanhamento da exe-
cução da Ata de Registro de Preços e a entrega do objeto ficam sob o encargo e responsabilidade da comissão e ou servidor designado 
pelo município.
8.2 Os integrantes da comissão ou servidor anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
8.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência da comissão ou servidor deverão ser solicitadas a seus superiores em 
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tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
8.4 A fiscalização por parte do Contratante não exclui nem reduz a responsabilidade do FORNECEDOR, inclusive perante terceiros, por 
qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos, ressaltando-se, ainda, que mesmo atestado o serviço adquirido, subsistirá a respon-
sabilidade do FORNECEDOR pela qualidade e segurança deste último.

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1 As empresas que não cumprirem as condições previstas no Edital de Pregão Eletrônico nº 01/2020 e/ou da Ata de Registro de Preços 
ficam sujeitas às seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária não superior a 5 (cinco) anos, aplicada segundo a natureza e da gravidade da falta cometida;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
9.2 A advertência será emitida pelo Consórcio sempre que a contratada descumprir qualquer obrigação;
9.3 A penalidade de multa será imposta à contratada pelo atraso injustificado na entrega do medicamento, de acordo com as alíquotas a 
seguir:
a) multa compensatória, no percentual de 10% (dez por cento), aplicado sobre o valor total da ordem de compra inadimplida;
b) multa moratória, no percentual de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, até o máximo de trinta dias, aplicado sobre o valor 
total da ordem de compra inadimplida;
9.4 A aplicação da multa não impede que sejam aplicadas outras penalidades, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo pro-
cesso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
9.5 Se a proponente não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo assinalado, ser-lhe-á aplicada a penalidade prevista na alínea “c” do 
item 9.1.
9.6 As sanções administrativas poderão ser aplicadas sem prejuízo da cobrança de perdas e danos e das ações penais cabíveis.
9.7 As multas aplicadas às empresas licitantes/contratadas deverão ser recolhidas ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa 
Catarina – CIS-AMOSC, em até 30 (trinta) dias, contados da Notificação de Imposição de Penalidade, assegurado o direito ao contraditório 
e a ampla defesa.
9.8 A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação administrativa ou judicial, sendo exigível desde a data do ato, fato ou 
omissão que lhe tiver dado causa.
9.9 A suspensão impossibilitará a participação da empresa em licitações deflagradas pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de 
Santa Catarina – CIS-AMOSC, de acordo com os prazos a seguir:
a) por até 30 (trinta) dias, quando aplicada a pena de advertência emitida pela Administração e a empresa permanecer inadimplente;
b) por até 90 (noventa) dias, quando a empresa interessada solicitar cancelamento da proposta após a abertura e antes do resultado do 
julgamento;
c) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços;
d) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada motivar a rescisão total ou parcial da autorização de fornecimento e/ou a Ata 
de Registro de Preços;
e) por até 12 (doze) meses, quando a empresa praticar atos que claramente visem à frustração dos objetivos da licitação;
f) por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a empresa apresentar documentos fraudulentos nas licitações;
g) por até 5 (cinco) anos, quando a fornecedora convocada dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar a Ata de Registro de 
Preços, 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, se comportar de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
h) até a realização do pagamento, quando a empresa receber qualquer das multas previstas no item anterior;
9.9.1 A suspensão do direito de licitar poderá ser ampliada até o dobro, em caso de reincidência;
9.10 A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Presidente do CIS-AMOSC;
9.10.1 A declaração de inidoneidade permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punibilidade ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a autoridade que a aplicou;
9.10.2 A declaração de inidoneidade terá seus efeitos extensivos a toda Administração Pública;
9.11 As sanções previstas neste edital poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais que:
a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
9.12 Fica facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penalidades previstas neste edital, no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
a contar do recebimento da notificação, que será dirigido ao Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina 
– CIS-AMOSC.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1 O presente ajuste poderá ser rescindido, independentemente 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 – DOS PREÇOS E DO REAJUSTE
11.1 Os preços são os constantes da Ata de Registro de Preços, vedado qualquer reajustamento durante o prazo de validade da Ata de 
Registro de Preços, salvo para manter o equilíbrio econômico-financeiro da proposta, nos termos da alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 
nº 8.666/93.
11.2 O preço reequilibrado proposto não poderá ultrapassar o valor praticado no mercado.
11.2.1 O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser instruído com os seguintes documentos:
a) requerimento assinado pelo representante legal da empresa e encaminhado via correios ou protocolado diretamente na sede do órgão 
gerenciador (CIS-AMOSC);
b) cópia de documentos que comprovem o alegado (notas fiscais anteriores e posteriores ao certame, ofício/carta de laboratório, cópia da 
norma que autorizou o reajuste de preços dos medicamentos, outros documentos que entender indispensáveis);
c) demonstrativo abaixo devidamente preenchido (um para cada item).
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Item da licitação
Descrição do item
Marca

DADOS QUE SERVIRAM DE BASE PARA OFERTA DE PREÇOS NA LICITAÇÃO DADOS PARA COMPROVAR O PEDIDO DE REEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO

Preço registrado na licitação Novo preço proposto
Preço de compra antes licitação Preço de compra atual
Data da compra Data da compra
Nº Nota Fiscal Nº Nota Fiscal

% da margem sobre o preço de compra % da margem sobre o preço 
de compra

11.2.2 As cópias das Notas Fiscais devem ser do mesmo laboratório/indústria;
11.3 O CIS-AMOSC poderá, a qualquer tempo, reduzir os preços registrados, de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado 
realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional ou internacional.
11.4 Ainda que ocorra a situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, fica facultado ao CIS-AMOSC, antes de 
deferir o pedido de reequilíbrio, consultar o preço das demais empresas participantes, observada a ordem de classificação, para contratar 
com a empresa que apresentar o menor preço, liberando a requerente do compromisso de entregar o produto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
12.1 O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) recusar-se a celebrar o ajuste ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido, 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 Administração nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993;
f) for impedido de licitar e contratar com o Consorcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina CIS-AMOSC ou qualquer um dos 
Municípios Consorciados, nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
12.2 O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da 
autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR.
12.3 O FORNECEDOR poderá requerer o cancelamento/desistência de item(ns) com preço(s) registrado(s) na Ata de Registro de Preços, na 
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a execução do instrumento contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força 
maior, devidamente justificado e instruído com documentos que comprovem o alegado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1 As despesas decorrentes da aquisição do objeto da presente Ata de Registro de Preços correrão à conta de dotação específica do 
orçamento do município, aprovado para os exercícios de 2020 e 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO
14.1 A presente Ata de Registro de Preços está vinculada ao Processo Licitatório n° 33/2020, Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 
01/2020 realizado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina – CIS-AMOSC (ÓRGÃO GERENCIADOR).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1 A Ata de Registro de Preços terá prazo de vigência da de 14 (quatorze) meses, contados a partir de sua assinatura, prazo suficiente 
para quitação dos pagamentos.
1.2.1 O prazo para execução do fornecimento será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, mediante justificativa, 
nos termos da Lei 8.666/1993 e Decreto Federal n. 7.892/2013.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 Observados os critérios e condições estabelecidas no Edital, o Consórcio CIS-AMOSC poderá comprar de mais de um fornecedor re-
gistrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem, quando o primeiro classificado não possua 
capacidade de fornecimento da quantidade solicitada.
16.2 A existência de preços registrados não obriga o CIS-AMOSC a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a reali-
zação de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em 
igualdade de condições.
16.3 O FORNECEDOR signatário desta Ata de Registro de Preços declara estar ciente das suas obrigações para com o CIS-AMOSC (ÓRGÃO 
GERENCIADOR) e com os municípios consorciados, nos termos do Edital e da proposta, que passam a fazer parte integrante do presente 
instrumento e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
17.1 É competente o foro da Comarca de Chapecó-SC, para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de 
Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em 3 (três) vias de igual teor e forma.
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Chapecó/SC, 10 de Junho de 2020.
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA 
(CIS-AMOSC)

JHONATAN BONI
REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENTE

ATA 21 /2020
Publicação Nº 2527122

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 21/2020

Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, presentes de um lado, o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE 
SANTA CATARINA – CIS-AMOSC, consórcio público, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, inscrito no CNPJ 
sob o nº 01.336.261/0001-40, com sede na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, Município de Chapecó, Estado de Santa Catarina, 
representado por sua Presidente, Senhora JANETE PARAVIZI BIANCHIN, brasileira, Prefeita do Município de Arvoredo, doravante denomina-
do ORGÃO GERENCIADOR, e os MUNICÍPIOS DE ABELARDO LUZ, ÁGUAS FRIAS, ÁGUAS DE CHAPECÓ, ARVOREDO, BOM JESUS, CAXAMBU 
DO SUL, CAMPO ERÊ, CORONEL FREITAS, CORONEL MARTINS, FORMOSA DO SUL, GALVÃO, GUATAMBU, IRATI, JARDINÓPOLIS, MAREMA, 
NOVA ERECHIM, NOVA ITABERABA, NOVO HORIZONTE, PAIAL, PLANALTO ALEGRE, PONTE SERRADA, QUILOMBO, SANTIAGO DO SUL, 
SÃO CARLOS, SERRA ALTA, SUL BRASIL E UNIÃO DO OESTE doravante denominado ORGÃO PARTICIPANTE, RESOLVEM Registrar os Preços 
em favor da empresa LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA., pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 04.071.245/0001-60, situada na Av. das Industrias, nº 275, Pavilhão107, Bairro Anchie-
ta, na cidade de Porto Alegre/RS – CEP: 90.200-290, neste ato representada pelo seu representante legal, Senhora Nicolle Silveira Vacari, 
doravante denominado FORNECEDOR, para fornecimento dos itens inseridos na tabela anexa, parte integrante do presente instrumento, 
sujeitando-se as partes às determinações da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e as Resoluções do 
CIS-AMOSC nº 03, de 17 de junho de 2014; nº 04, de 03 de novembro de 2015 e, nº 11 de 04 de março de 2020 e sendo observadas as 
bases e os fornecimentos indicados nesta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INSUMOS E CORRELATOS – FARMÁCIA 
BÁSICA E PSICOTRÓPICOS, tendo por objeto a contratação de fornecedores para atender a demanda dos municípios que fazem parte do 
Consorcio Intermunicipal de Saúde – CIS-AMOSC, de acordo com as condições e especificações constantes no presente edital, inclusive em 
seus anexos, notadamente o Anexo I do Edital de Pregão, que vincula o Termo de Referência, a partir da assinatura do presente instrumento 
pelo período de 12 meses.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS (MEDICAMENTOS)
2.1 A solicitação dos produtos registrados será efetivada por meio de Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra, contendo as seguin-
tes informações:
a) a Razão Social e o CNPJ do órgão solicitante;
b) o número da Ata e o número da Autorização de Compra;
c) o nome do FORNECEDOR, o nº do Processo Licitatório e da Ata de Registro de Preços;
d) item, descrição e a quantidade do produto requisitado;
e) o valor unitário e total;
f) a dotação orçamentária;
g) as condições de pagamento, o local e prazo de entrega.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA DOS MEDICAMENTOS
3.1 Os medicamentos deverão ser entregues na sede do CIS-AMOSC, na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, na cidade de Cha-
pecó/SC, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento da Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra.
3.2 O desatendimento do prazo estabelecido no item anterior, salvo mediante justificativa prévia e aceita pelo CIS-AMOSC, sujeitará a infra-
tora às penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços.
3.3 Todas as despesas relacionadas à entrega correrão por conta do FORNECEDOR.

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 . O pagamento ocorrerá até o 30º (trigésimo) dia do mês posterior ao da data do aceite definitivo da mercadoria e da nota fiscal, o qual 
será através de crédito, mediante transferência on line, DOC ou TED na conta corrente da Contratada (A conta corrente deve ser em nome 
de pessoa jurídica, conforme CNPJ da proponente), caso seja necessário no decorrer da execução do contrato a troca de Conta Bancária, a 
Contratada deverá solicitar através de Ofício ao Setor de Tesouraria.
4.2. Na eventualidade de atraso nos pagamentos serão aceitas reclamações em até 90 (noventa) dias após seu vencimento, se não o fizer 
de forma tempestiva, e, por via de consequência, expirar o prazo aqui estabelecido sem pleitear o respectivo pagamento, ocorrerá a pre-
clusão de seu direito.
4.3. A Contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes 
de mudança de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações na legislação pertinente.
4.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou nos documentos pertinentes à contratação, ou ainda, circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a contratada providencie as medidas saneadoras.
4.5. A iniciativa e encargo do cálculo da nota fiscal será de responsabilidade da Contratada cabendo ao CIS-AMOSC apenas a verificação do 
resultado obtido.
4.6. Na hipótese de irregularidade fiscal, a CONTRATADA deverá regularizar a sua situação no prazo de até 15 dias sob pena de aplicação 
das sanções contratuais e rescisão da ata de registro de preços. Enquanto perdurar a irregularidade fiscal, não serão emitidos autorizações 
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de fornecimento ou empenhos para a licitante que estiver nessa situação.
4.7. Somente serão pagos os valores relativos aos produtos efetivamente entregues, conforme necessidade da Administração, sendo que 
esta não estará obrigada a adquirir a quantidade total dos produtos constantes no anexo I.
4.8. Não poderá ser cobrado qualquer tipo de despesa senão única e exclusivamente o valor dos itens contratados.
4.9. A Contratada deverá apresentar como condição para o recebimento de cada parcela os seguintes documentos, dentro do prazo de 
validade: Certidão Negativa de Débito (CND) relativa aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, Estadual, Municipal, Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS) e Débitos Trabalhista (CNDT).
4.10 A Razão Social e o CNPJ constantes das Notas Fiscais deverão coincidir com aquele fornecido na fase de habilitação/propostas.
4.11 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação e/ou de qualquer obrigação financeira que 
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços, juros ou cor-
reção monetária.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
5.1 Fornecer o objeto nas condições estipuladas no Edital, na Proposta e na Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra, isentos de 
defeitos de fabricação, e com prazo de validade superior a 12 (doze) meses, contado da data de entrega dos mesmos.
5.2 Entregar os produtos solicitados na sede do CIS-AMOSC, na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, CEP 89802-260, Chapecó/SC, 
acompanhados da Nota Fiscal Eletrônica preenchida com a especificação do(s) produto(s), data de fabricação, prazo de validade, número 
do lote e nome do fabricante do(s) medicamento(s) entregue(s).
5.3 Realizar o transporte dos produtos adequadamente, em ambiente climatizado, com controle de temperatura, mantendo-os em perfeitas 
condições de armazenamento para garantir a total eficiência e qualidade.
5.3.1 A inobservância das obrigações contidas no item anterior poderá ensejar a devolução dos produtos e a aplicação das penalidades 
previstas no Edital.
5.4 Substituir, as suas expensas, no todo em parte o(s) produto(s) em que se verifiquem danos em decorrência decorrente de qualquer 
evento (problemas de transporte, defeito de fabricação ou de armazenagem, reprovado pelo município), no prazo de até 05 (cinco) dias 
corridos, improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente.
5.5 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
5.6 Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, sendo que sua inadimplên-
cia, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, 
nem poderá onerar o objeto do contrato.
5.7 Comunicar ao CIS-AMOSC, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos 
que impossibilite o seu cumprimento.
5.8 Manter a garantia e qualidade dos produtos de acordo com as especificações definidas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
5.9 Manter as condições de habilitação e qualificação técnica exigida no Edital do Pregão, comprovando-as sempre que solicitado pelo ÒR-
GÃO GERENCIADOR.
5.10 A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos o Certificado de Registro de Produto, dentro do prazo 
de validade, o qual poderá ser emitido, via internet, do site da ANVISA.
5.11 A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos Certificado de Controle de Qualidade do lote de cada 
produto, emitido pelo laboratório produtor.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CIS-AMOSC (ÓRGÃO GERENCIADOR)
6.1 Gerenciar a Ata de Registro de Preços.
6.2 Analisar e responder os questionamentos encaminhados pelo FORNECEDOR.
6.3 Emitir pareceres, elaborar e assinar Termos Aditivos às Atas de Registros de Preços.
6.4 Comunicar aos municípios consorciados, sempre que houver alterações nas condições firmadas nas Atas de Registros de preços.
6.5 Notificar extrajudicialmente o FORNECEDOR e aplicar-lhe as penalidades previstas na legislação e no Edital, assegurado o direito do 
contraditório e da ampla defesa.
6.6 Suspender o acesso do município ao sistema informatizado de pedidos de medicamentos quando este encontra-se inadimplente por 
prazo superior a 60 (sessenta) dias.
6.8 Receber e conferir os medicamentos entregues pelos fornecedores, enviando-os aos municípios solicitantes, acompanhados das respec-
tivas notas fiscais.
6.9 Rejeitar no todo ou em parte os produtos que o FORNECEDOR entregar fora das especificações do Edital.
6.10 Comunicar ao FORNECEDOR até o 5º dia útil, após a apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento 
dos produtos adquiridos e/ou a suspensão do pagamento até a entrega total dos medicamentos solicitados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS
7.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados.
7.2 Permitir a entrega de medicamentos de referência, genéricos e similares nos termos da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 58 
de 10/10/2014.
7.3 Fiscalizar a execução do contrato, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicar ao Consórcio as ocorrências de quais-
quer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte do FORNECEDOR.
7.4 Efetuar o pagamento ao CIS-AMOSC no prazo e condições estabelecidos nos contratos de rateio.

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO
8.1 Em atendimento ao disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, a fiscalização e o acompanhamento da exe-
cução da Ata de Registro de Preços e a entrega do objeto ficam sob o encargo e responsabilidade da comissão e ou servidor designado 
pelo município.
8.2 Os integrantes da comissão ou servidor anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
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8.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência da comissão ou servidor deverão ser solicitadas a seus superiores em 
tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
8.4 A fiscalização por parte do Contratante não exclui nem reduz a responsabilidade do FORNECEDOR, inclusive perante terceiros, por 
qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos, ressaltando-se, ainda, que mesmo atestado o serviço adquirido, subsistirá a respon-
sabilidade do FORNECEDOR pela qualidade e segurança deste último.

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1 As empresas que não cumprirem as condições previstas no Edital de Pregão Eletrônico nº 01/2020 e/ou da Ata de Registro de Preços 
ficam sujeitas às seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária não superior a 5 (cinco) anos, aplicada segundo a natureza e da gravidade da falta cometida;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
9.2 A advertência será emitida pelo Consórcio sempre que a contratada descumprir qualquer obrigação;
9.3 A penalidade de multa será imposta à contratada pelo atraso injustificado na entrega do medicamento, de acordo com as alíquotas a 
seguir:
a) multa compensatória, no percentual de 10% (dez por cento), aplicado sobre o valor total da ordem de compra inadimplida;
b) multa moratória, no percentual de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, até o máximo de trinta dias, aplicado sobre o valor 
total da ordem de compra inadimplida;
9.4 A aplicação da multa não impede que sejam aplicadas outras penalidades, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo pro-
cesso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
9.5 Se a proponente não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo assinalado, ser-lhe-á aplicada a penalidade prevista na alínea “c” do 
item 9.1.
9.6 As sanções administrativas poderão ser aplicadas sem prejuízo da cobrança de perdas e danos e das ações penais cabíveis.
9.7 As multas aplicadas às empresas licitantes/contratadas deverão ser recolhidas ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa 
Catarina – CIS-AMOSC, em até 30 (trinta) dias, contados da Notificação de Imposição de Penalidade, assegurado o direito ao contraditório 
e a ampla defesa.
9.8 A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação administrativa ou judicial, sendo exigível desde a data do ato, fato ou 
omissão que lhe tiver dado causa.
9.9 A suspensão impossibilitará a participação da empresa em licitações deflagradas pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de 
Santa Catarina – CIS-AMOSC, de acordo com os prazos a seguir:
a) por até 30 (trinta) dias, quando aplicada a pena de advertência emitida pela Administração e a empresa permanecer inadimplente;
b) por até 90 (noventa) dias, quando a empresa interessada solicitar cancelamento da proposta após a abertura e antes do resultado do 
julgamento;
c) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços;
d) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada motivar a rescisão total ou parcial da autorização de fornecimento e/ou a Ata 
de Registro de Preços;
e) por até 12 (doze) meses, quando a empresa praticar atos que claramente visem à frustração dos objetivos da licitação;
f) por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a empresa apresentar documentos fraudulentos nas licitações;
g) por até 5 (cinco) anos, quando a fornecedora convocada dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar a Ata de Registro de 
Preços, 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, se comportar de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
h) até a realização do pagamento, quando a empresa receber qualquer das multas previstas no item anterior;
9.9.1 A suspensão do direito de licitar poderá ser ampliada até o dobro, em caso de reincidência;
9.10 A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Presidente do CIS-AMOSC;
9.10.1 A declaração de inidoneidade permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punibilidade ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a autoridade que a aplicou;
9.10.2 A declaração de inidoneidade terá seus efeitos extensivos a toda Administração Pública;
9.11 As sanções previstas neste edital poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais que:
a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
9.12 Fica facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penalidades previstas neste edital, no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
a contar do recebimento da notificação, que será dirigido ao Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina 
– CIS-AMOSC.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1 O presente ajuste poderá ser rescindido, independentemente 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 – DOS PREÇOS E DO REAJUSTE
11.1 Os preços são os constantes da Ata de Registro de Preços, vedado qualquer reajustamento durante o prazo de validade da Ata de 
Registro de Preços, salvo para manter o equilíbrio econômico-financeiro da proposta, nos termos da alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 
nº 8.666/93.
11.2 O preço reequilibrado proposto não poderá ultrapassar o valor praticado no mercado.
11.2.1 O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser instruído com os seguintes documentos:
a) requerimento assinado pelo representante legal da empresa e encaminhado via correios ou protocolado diretamente na sede do órgão 
gerenciador (CIS-AMOSC);
b) cópia de documentos que comprovem o alegado (notas fiscais anteriores e posteriores ao certame, ofício/carta de laboratório, cópia da 
norma que autorizou o reajuste de preços dos medicamentos, outros documentos que entender indispensáveis);
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c) demonstrativo abaixo devidamente preenchido (um para cada item).
Item da licitação
Descrição do item
Marca

DADOS QUE SERVIRAM DE BASE PARA OFERTA DE PREÇOS NA LICITAÇÃO DADOS PARA COMPROVAR O PEDIDO DE REEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO

Preço registrado na licitação Novo preço proposto
Preço de compra antes licitação Preço de compra atual
Data da compra Data da compra
Nº Nota Fiscal Nº Nota Fiscal

% da margem sobre o preço de compra % da margem sobre o preço 
de compra

11.2.2 As cópias das Notas Fiscais devem ser do mesmo laboratório/indústria;
11.3 O CIS-AMOSC poderá, a qualquer tempo, reduzir os preços registrados, de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado 
realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional ou internacional.
11.4 Ainda que ocorra a situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, fica facultado ao CIS-AMOSC, antes de 
deferir o pedido de reequilíbrio, consultar o preço das demais empresas participantes, observada a ordem de classificação, para contratar 
com a empresa que apresentar o menor preço, liberando a requerente do compromisso de entregar o produto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
12.1 O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) recusar-se a celebrar o ajuste ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido, 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 Administração nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993;
f) for impedido de licitar e contratar com o Consorcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina CIS-AMOSC ou qualquer um dos 
Municípios Consorciados, nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
12.2 O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da 
autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR.
12.3 O FORNECEDOR poderá requerer o cancelamento/desistência de item(ns) com preço(s) registrado(s) na Ata de Registro de Preços, na 
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a execução do instrumento contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força 
maior, devidamente justificado e instruído com documentos que comprovem o alegado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1 As despesas decorrentes da aquisição do objeto da presente Ata de Registro de Preços correrão à conta de dotação específica do 
orçamento do município, aprovado para os exercícios de 2020 e 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO
14.1 A presente Ata de Registro de Preços está vinculada ao Processo Licitatório n° 33/2020, Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 
01/2020 realizado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina – CIS-AMOSC (ÓRGÃO GERENCIADOR).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1 A Ata de Registro de Preços terá prazo de vigência da de 14 (quatorze) meses, contados a partir de sua assinatura, prazo suficiente 
para quitação dos pagamentos.
1.2.1 O prazo para execução do fornecimento será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, mediante justificativa, 
nos termos da Lei 8.666/1993 e Decreto Federal n. 7.892/2013.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 Observados os critérios e condições estabelecidas no Edital, o Consórcio CIS-AMOSC poderá comprar de mais de um fornecedor re-
gistrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem, quando o primeiro classificado não possua 
capacidade de fornecimento da quantidade solicitada.
16.2 A existência de preços registrados não obriga o CIS-AMOSC a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a reali-
zação de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em 
igualdade de condições.
16.3 O FORNECEDOR signatário desta Ata de Registro de Preços declara estar ciente das suas obrigações para com o CIS-AMOSC (ÓRGÃO 
GERENCIADOR) e com os municípios consorciados, nos termos do Edital e da proposta, que passam a fazer parte integrante do presente 
instrumento e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
17.1 É competente o foro da Comarca de Chapecó-SC, para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de 
Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em 3 (três) vias de igual teor e forma.
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Chapecó/SC, 10 de Junho de 2020.
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA 
(CIS-AMOSC) NICOLLE SILVEIRA VACARI REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENTE

ATA 22 /2020
Publicação Nº 2527125

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 22/2020

Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, presentes de um lado, o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE 
DE SANTA CATARINA – CIS-AMOSC, consórcio público, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, inscrito no 
CNPJ sob o nº 01.336.261/0001-40, com sede na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, Município de Chapecó, Estado de Santa 
Catarina, representado por sua Presidente, Senhora JANETE PARAVIZI BIANCHIN, brasileira, Prefeita do Município de Arvoredo, doravante 
denominado ORGÃO GERENCIADOR, e os MUNICÍPIOS DE ABELARDO LUZ, ÁGUAS FRIAS, ÁGUAS DE CHAPECÓ, ARVOREDO, BOM JESUS, 
CAXAMBU DO SUL, CAMPO ERÊ, CORONEL FREITAS, CORONEL MARTINS, FORMOSA DO SUL, GALVÃO, GUATAMBU, IRATI, JARDINÓPOLIS, 
MAREMA, NOVA ERECHIM, NOVA ITABERABA, NOVO HORIZONTE, PAIAL, PLANALTO ALEGRE, PONTE SERRADA, QUILOMBO, SANTIAGO 
DO SUL, SÃO CARLOS, SERRA ALTA, SUL BRASIL E UNIÃO DO OESTE doravante denominado ORGÃO PARTICIPANTE, RESOLVEM Registrar 
os Preços em favor da empresa MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.752.236/0001-23, situada na Rua Norberto Otto Wild, nº 420, Bairro Imigrante, na cidade de 
Vera Cruz/RS – CEP: 96.880-000, neste ato representada pelo seu representante legal, Senhor César Augusto Gomes Neumann, doravante 
denominado FORNECEDOR, para fornecimento dos itens inseridos na tabela anexa, parte integrante do presente instrumento, sujeitando-se 
as partes às determinações da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e as Resoluções do CIS-AMOSC 
nº 03, de 17 de junho de 2014; nº 04, de 03 de novembro de 2015 e, nº 11 de 04 de março de 2020 e sendo observadas as bases e os 
fornecimentos indicados nesta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INSUMOS E CORRELATOS – FARMÁCIA 
BÁSICA E PSICOTRÓPICOS, tendo por objeto a contratação de fornecedores para atender a demanda dos municípios que fazem parte do 
Consorcio Intermunicipal de Saúde – CIS-AMOSC, de acordo com as condições e especificações constantes no presente edital, inclusive em 
seus anexos, notadamente o Anexo I do Edital de Pregão, que vincula o Termo de Referência, a partir da assinatura do presente instrumento 
pelo período de 12 meses.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS (MEDICAMENTOS)
2.1 A solicitação dos produtos registrados será efetivada por meio de Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra, contendo as seguin-
tes informações:
a) a Razão Social e o CNPJ do órgão solicitante;
b) o número da Ata e o número da Autorização de Compra;
c) o nome do FORNECEDOR, o nº do Processo Licitatório e da Ata de Registro de Preços;
d) item, descrição e a quantidade do produto requisitado;
e) o valor unitário e total;
f) a dotação orçamentária;
g) as condições de pagamento, o local e prazo de entrega.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA DOS MEDICAMENTOS
3.1 Os medicamentos deverão ser entregues na sede do CIS-AMOSC, na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, na cidade de Cha-
pecó/SC, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento da Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra.
3.2 O desatendimento do prazo estabelecido no item anterior, salvo mediante justificativa prévia e aceita pelo CIS-AMOSC, sujeitará a infra-
tora às penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços.
3.3 Todas as despesas relacionadas à entrega correrão por conta do FORNECEDOR.

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 . O pagamento ocorrerá até o 30º (trigésimo) dia do mês posterior ao da data do aceite definitivo da mercadoria e da nota fiscal, o qual 
será através de crédito, mediante transferência on line, DOC ou TED na conta corrente da Contratada (A conta corrente deve ser em nome 
de pessoa jurídica, conforme CNPJ da proponente), caso seja necessário no decorrer da execução do contrato a troca de Conta Bancária, a 
Contratada deverá solicitar através de Ofício ao Setor de Tesouraria.
4.2. Na eventualidade de atraso nos pagamentos serão aceitas reclamações em até 90 (noventa) dias após seu vencimento, se não o fizer 
de forma tempestiva, e, por via de consequência, expirar o prazo aqui estabelecido sem pleitear o respectivo pagamento, ocorrerá a pre-
clusão de seu direito.
4.3. A Contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes 
de mudança de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações na legislação pertinente.
4.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou nos documentos pertinentes à contratação, ou ainda, circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a contratada providencie as medidas saneadoras.
4.5. A iniciativa e encargo do cálculo da nota fiscal será de responsabilidade da Contratada cabendo ao CIS-AMOSC apenas a verificação do 
resultado obtido.
4.6. Na hipótese de irregularidade fiscal, a CONTRATADA deverá regularizar a sua situação no prazo de até 15 dias sob pena de aplicação 
das sanções contratuais e rescisão da ata de registro de preços. Enquanto perdurar a irregularidade fiscal, não serão emitidos autorizações 
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de fornecimento ou empenhos para a licitante que estiver nessa situação.
4.7. Somente serão pagos os valores relativos aos produtos efetivamente entregues, conforme necessidade da Administração, sendo que 
esta não estará obrigada a adquirir a quantidade total dos produtos constantes no anexo I.
4.8. Não poderá ser cobrado qualquer tipo de despesa senão única e exclusivamente o valor dos itens contratados.
4.9. A Contratada deverá apresentar como condição para o recebimento de cada parcela os seguintes documentos, dentro do prazo de 
validade: Certidão Negativa de Débito (CND) relativa aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, Estadual, Municipal, Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS) e Débitos Trabalhista (CNDT).
4.10 A Razão Social e o CNPJ constantes das Notas Fiscais deverão coincidir com aquele fornecido na fase de habilitação/propostas.
4.11 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação e/ou de qualquer obrigação financeira que 
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços, juros ou cor-
reção monetária.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
5.1 Fornecer o objeto nas condições estipuladas no Edital, na Proposta e na Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra, isentos de 
defeitos de fabricação, e com prazo de validade superior a 12 (doze) meses, contado da data de entrega dos mesmos.
5.2 Entregar os produtos solicitados na sede do CIS-AMOSC, na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, CEP 89802-260, Chapecó/SC, 
acompanhados da Nota Fiscal Eletrônica preenchida com a especificação do(s) produto(s), data de fabricação, prazo de validade, número 
do lote e nome do fabricante do(s) medicamento(s) entregue(s).
5.3 Realizar o transporte dos produtos adequadamente, em ambiente climatizado, com controle de temperatura, mantendo-os em perfeitas 
condições de armazenamento para garantir a total eficiência e qualidade.
5.3.1 A inobservância das obrigações contidas no item anterior poderá ensejar a devolução dos produtos e a aplicação das penalidades 
previstas no Edital.
5.4 Substituir, as suas expensas, no todo em parte o(s) produto(s) em que se verifiquem danos em decorrência decorrente de qualquer 
evento (problemas de transporte, defeito de fabricação ou de armazenagem, reprovado pelo município), no prazo de até 05 (cinco) dias 
corridos, improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente.
5.5 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
5.6 Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, sendo que sua inadimplên-
cia, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, 
nem poderá onerar o objeto do contrato.
5.7 Comunicar ao CIS-AMOSC, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos 
que impossibilite o seu cumprimento.
5.8 Manter a garantia e qualidade dos produtos de acordo com as especificações definidas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
5.9 Manter as condições de habilitação e qualificação técnica exigida no Edital do Pregão, comprovando-as sempre que solicitado pelo ÒR-
GÃO GERENCIADOR.
5.10 A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos o Certificado de Registro de Produto, dentro do prazo 
de validade, o qual poderá ser emitido, via internet, do site da ANVISA.
5.11 A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos Certificado de Controle de Qualidade do lote de cada 
produto, emitido pelo laboratório produtor.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CIS-AMOSC (ÓRGÃO GERENCIADOR)
6.1 Gerenciar a Ata de Registro de Preços.
6.2 Analisar e responder os questionamentos encaminhados pelo FORNECEDOR.
6.3 Emitir pareceres, elaborar e assinar Termos Aditivos às Atas de Registros de Preços.
6.4 Comunicar aos municípios consorciados, sempre que houver alterações nas condições firmadas nas Atas de Registros de preços.
6.5 Notificar extrajudicialmente o FORNECEDOR e aplicar-lhe as penalidades previstas na legislação e no Edital, assegurado o direito do 
contraditório e da ampla defesa.
6.6 Suspender o acesso do município ao sistema informatizado de pedidos de medicamentos quando este encontra-se inadimplente por 
prazo superior a 60 (sessenta) dias.
6.8 Receber e conferir os medicamentos entregues pelos fornecedores, enviando-os aos municípios solicitantes, acompanhados das respec-
tivas notas fiscais.
6.9 Rejeitar no todo ou em parte os produtos que o FORNECEDOR entregar fora das especificações do Edital.
6.10 Comunicar ao FORNECEDOR até o 5º dia útil, após a apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento 
dos produtos adquiridos e/ou a suspensão do pagamento até a entrega total dos medicamentos solicitados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS
7.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados.
7.2 Permitir a entrega de medicamentos de referência, genéricos e similares nos termos da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 58 
de 10/10/2014.
7.3 Fiscalizar a execução do contrato, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicar ao Consórcio as ocorrências de quais-
quer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte do FORNECEDOR.
7.4 Efetuar o pagamento ao CIS-AMOSC no prazo e condições estabelecidos nos contratos de rateio.

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO
8.1 Em atendimento ao disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, a fiscalização e o acompanhamento da exe-
cução da Ata de Registro de Preços e a entrega do objeto ficam sob o encargo e responsabilidade da comissão e ou servidor designado 
pelo município.
8.2 Os integrantes da comissão ou servidor anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
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8.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência da comissão ou servidor deverão ser solicitadas a seus superiores em 
tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
8.4 A fiscalização por parte do Contratante não exclui nem reduz a responsabilidade do FORNECEDOR, inclusive perante terceiros, por 
qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos, ressaltando-se, ainda, que mesmo atestado o serviço adquirido, subsistirá a respon-
sabilidade do FORNECEDOR pela qualidade e segurança deste último.

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1 As empresas que não cumprirem as condições previstas no Edital de Pregão Eletrônico nº 01/2020 e/ou da Ata de Registro de Preços 
ficam sujeitas às seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária não superior a 5 (cinco) anos, aplicada segundo a natureza e da gravidade da falta cometida;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
9.2 A advertência será emitida pelo Consórcio sempre que a contratada descumprir qualquer obrigação;
9.3 A penalidade de multa será imposta à contratada pelo atraso injustificado na entrega do medicamento, de acordo com as alíquotas a 
seguir:
a) multa compensatória, no percentual de 10% (dez por cento), aplicado sobre o valor total da ordem de compra inadimplida;
b) multa moratória, no percentual de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, até o máximo de trinta dias, aplicado sobre o valor 
total da ordem de compra inadimplida;
9.4 A aplicação da multa não impede que sejam aplicadas outras penalidades, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo pro-
cesso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
9.5 Se a proponente não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo assinalado, ser-lhe-á aplicada a penalidade prevista na alínea “c” do 
item 9.1.
9.6 As sanções administrativas poderão ser aplicadas sem prejuízo da cobrança de perdas e danos e das ações penais cabíveis.
9.7 As multas aplicadas às empresas licitantes/contratadas deverão ser recolhidas ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa 
Catarina – CIS-AMOSC, em até 30 (trinta) dias, contados da Notificação de Imposição de Penalidade, assegurado o direito ao contraditório 
e a ampla defesa.
9.8 A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação administrativa ou judicial, sendo exigível desde a data do ato, fato ou 
omissão que lhe tiver dado causa.
9.9 A suspensão impossibilitará a participação da empresa em licitações deflagradas pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de 
Santa Catarina – CIS-AMOSC, de acordo com os prazos a seguir:
a) por até 30 (trinta) dias, quando aplicada a pena de advertência emitida pela Administração e a empresa permanecer inadimplente;
b) por até 90 (noventa) dias, quando a empresa interessada solicitar cancelamento da proposta após a abertura e antes do resultado do 
julgamento;
c) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços;
d) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada motivar a rescisão total ou parcial da autorização de fornecimento e/ou a Ata 
de Registro de Preços;
e) por até 12 (doze) meses, quando a empresa praticar atos que claramente visem à frustração dos objetivos da licitação;
f) por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a empresa apresentar documentos fraudulentos nas licitações;
g) por até 5 (cinco) anos, quando a fornecedora convocada dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar a Ata de Registro de 
Preços, 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, se comportar de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
h) até a realização do pagamento, quando a empresa receber qualquer das multas previstas no item anterior;
9.9.1 A suspensão do direito de licitar poderá ser ampliada até o dobro, em caso de reincidência;
9.10 A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Presidente do CIS-AMOSC;
9.10.1 A declaração de inidoneidade permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punibilidade ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a autoridade que a aplicou;
9.10.2 A declaração de inidoneidade terá seus efeitos extensivos a toda Administração Pública;
9.11 As sanções previstas neste edital poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais que:
a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
9.12 Fica facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penalidades previstas neste edital, no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
a contar do recebimento da notificação, que será dirigido ao Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina 
– CIS-AMOSC.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1 O presente ajuste poderá ser rescindido, independentemente 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 – DOS PREÇOS E DO REAJUSTE
11.1 Os preços são os constantes da Ata de Registro de Preços, vedado qualquer reajustamento durante o prazo de validade da Ata de 
Registro de Preços, salvo para manter o equilíbrio econômico-financeiro da proposta, nos termos da alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 
nº 8.666/93.
11.2 O preço reequilibrado proposto não poderá ultrapassar o valor praticado no mercado.
11.2.1 O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser instruído com os seguintes documentos:
a) requerimento assinado pelo representante legal da empresa e encaminhado via correios ou protocolado diretamente na sede do órgão 
gerenciador (CIS-AMOSC);
b) cópia de documentos que comprovem o alegado (notas fiscais anteriores e posteriores ao certame, ofício/carta de laboratório, cópia da 
norma que autorizou o reajuste de preços dos medicamentos, outros documentos que entender indispensáveis);
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c) demonstrativo abaixo devidamente preenchido (um para cada item).
Item da licitação
Descrição do item
Marca

DADOS QUE SERVIRAM DE BASE PARA OFERTA DE PREÇOS NA LICITAÇÃO DADOS PARA COMPROVAR O PEDIDO DE REEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO

Preço registrado na licitação Novo preço proposto
Preço de compra antes licitação Preço de compra atual
Data da compra Data da compra
Nº Nota Fiscal Nº Nota Fiscal

% da margem sobre o preço de compra % da margem sobre o preço 
de compra

11.2.2 As cópias das Notas Fiscais devem ser do mesmo laboratório/indústria;
11.3 O CIS-AMOSC poderá, a qualquer tempo, reduzir os preços registrados, de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado 
realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional ou internacional.
11.4 Ainda que ocorra a situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, fica facultado ao CIS-AMOSC, antes de 
deferir o pedido de reequilíbrio, consultar o preço das demais empresas participantes, observada a ordem de classificação, para contratar 
com a empresa que apresentar o menor preço, liberando a requerente do compromisso de entregar o produto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
12.1 O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) recusar-se a celebrar o ajuste ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido, 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 Administração nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993;
f) for impedido de licitar e contratar com o Consorcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina CIS-AMOSC ou qualquer um dos 
Municípios Consorciados, nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
12.2 O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da 
autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR.
12.3 O FORNECEDOR poderá requerer o cancelamento/desistência de item(ns) com preço(s) registrado(s) na Ata de Registro de Preços, na 
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a execução do instrumento contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força 
maior, devidamente justificado e instruído com documentos que comprovem o alegado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1 As despesas decorrentes da aquisição do objeto da presente Ata de Registro de Preços correrão à conta de dotação específica do 
orçamento do município, aprovado para os exercícios de 2020 e 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO
14.1 A presente Ata de Registro de Preços está vinculada ao Processo Licitatório n° 33/2020, Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 
01/2020 realizado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina – CIS-AMOSC (ÓRGÃO GERENCIADOR).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1 A Ata de Registro de Preços terá prazo de vigência da de 14 (quatorze) meses, contados a partir de sua assinatura, prazo suficiente 
para quitação dos pagamentos.
1.2.1 O prazo para execução do fornecimento será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, mediante justificativa, 
nos termos da Lei 8.666/1993 e Decreto Federal n. 7.892/2013.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 Observados os critérios e condições estabelecidas no Edital, o Consórcio CIS-AMOSC poderá comprar de mais de um fornecedor re-
gistrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem, quando o primeiro classificado não possua 
capacidade de fornecimento da quantidade solicitada.
16.2 A existência de preços registrados não obriga o CIS-AMOSC a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a reali-
zação de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em 
igualdade de condições.
16.3 O FORNECEDOR signatário desta Ata de Registro de Preços declara estar ciente das suas obrigações para com o CIS-AMOSC (ÓRGÃO 
GERENCIADOR) e com os municípios consorciados, nos termos do Edital e da proposta, que passam a fazer parte integrante do presente 
instrumento e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
17.1 É competente o foro da Comarca de Chapecó-SC, para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de 
Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em 3 (três) vias de igual teor e forma.
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Chapecó/SC, 10 de Junho de 2020.
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA 
(CIS-AMOSC) CÉSAR AUGUSTO GOMES NEUMANN REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENTE

ATA 23/2020
Publicação Nº 2527128

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 23/2020

Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, presentes de um lado, o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE 
SANTA CATARINA – CIS-AMOSC, consórcio público, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, inscrito no CNPJ 
sob o nº 01.336.261/0001-40, com sede na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, Município de Chapecó, Estado de Santa Catarina, 
representado por sua Presidente, Senhora JANETE PARAVIZI BIANCHIN, brasileira, Prefeita do Município de Arvoredo, doravante denomina-
do ORGÃO GERENCIADOR, e os MUNICÍPIOS DE ABELARDO LUZ, ÁGUAS FRIAS, ÁGUAS DE CHAPECÓ, ARVOREDO, BOM JESUS, CAXAMBU 
DO SUL, CAMPO ERÊ, CORONEL FREITAS, CORONEL MARTINS, FORMOSA DO SUL, GALVÃO, GUATAMBU, IRATI, JARDINÓPOLIS, MAREMA, 
NOVA ERECHIM, NOVA ITABERABA, NOVO HORIZONTE, PAIAL, PLANALTO ALEGRE, PONTE SERRADA, QUILOMBO, SANTIAGO DO SUL, 
SÃO CARLOS, SERRA ALTA, SUL BRASIL E UNIÃO DO OESTE doravante denominado ORGÃO PARTICIPANTE, RESOLVEM Registrar os Preços 
em favor da empresa MEDITON FARMACEUTICA LTDA. pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 29.614.830/0001-90, 
situada na Avenida Brasil, 98, Bairro Centro, na cidade de Pato Branco/PR – CEP: 85.501-071 neste ato representada pelo seu representante 
legal, Senhor Rodrigo kienen, doravante denominado FORNECEDOR, para fornecimento dos itens inseridos na tabela anexa, parte integran-
te do presente instrumento, sujeitando-se as partes às determinações da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002 e as Resoluções do CIS-AMOSC nº 03, de 17 de junho de 2014; nº 04, de 03 de novembro de 2015 e, nº 11 de 04 de março de 
2020 e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INSUMOS E CORRELATOS – FARMÁCIA 
BÁSICA E PSICOTRÓPICOS, tendo por objeto a contratação de fornecedores para atender a demanda dos municípios que fazem parte do 
Consorcio Intermunicipal de Saúde – CIS-AMOSC, de acordo com as condições e especificações constantes no presente edital, inclusive em 
seus anexos, notadamente o Anexo I do Edital de Pregão, que vincula o Termo de Referência, a partir da assinatura do presente instrumento 
pelo período de 12 meses.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS (MEDICAMENTOS)
2.1 A solicitação dos produtos registrados será efetivada por meio de Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra, contendo as seguin-
tes informações:
a) a Razão Social e o CNPJ do órgão solicitante;
b) o número da Ata e o número da Autorização de Compra;
c) o nome do FORNECEDOR, o nº do Processo Licitatório e da Ata de Registro de Preços;
d) item, descrição e a quantidade do produto requisitado;
e) o valor unitário e total;
f) a dotação orçamentária;
g) as condições de pagamento, o local e prazo de entrega.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA DOS MEDICAMENTOS
3.1 Os medicamentos deverão ser entregues na sede do CIS-AMOSC, na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, na cidade de Cha-
pecó/SC, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento da Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra.
3.2 O desatendimento do prazo estabelecido no item anterior, salvo mediante justificativa prévia e aceita pelo CIS-AMOSC, sujeitará a infra-
tora às penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços.
3.3 Todas as despesas relacionadas à entrega correrão por conta do FORNECEDOR.

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 . O pagamento ocorrerá até o 30º (trigésimo) dia do mês posterior ao da data do aceite definitivo da mercadoria e da nota fiscal, o qual 
será através de crédito, mediante transferência on line, DOC ou TED na conta corrente da Contratada (A conta corrente deve ser em nome 
de pessoa jurídica, conforme CNPJ da proponente), caso seja necessário no decorrer da execução do contrato a troca de Conta Bancária, a 
Contratada deverá solicitar através de Ofício ao Setor de Tesouraria.
4.2. Na eventualidade de atraso nos pagamentos serão aceitas reclamações em até 90 (noventa) dias após seu vencimento, se não o fizer 
de forma tempestiva, e, por via de consequência, expirar o prazo aqui estabelecido sem pleitear o respectivo pagamento, ocorrerá a pre-
clusão de seu direito.
4.3. A Contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes 
de mudança de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações na legislação pertinente.
4.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou nos documentos pertinentes à contratação, ou ainda, circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a contratada providencie as medidas saneadoras.
4.5. A iniciativa e encargo do cálculo da nota fiscal será de responsabilidade da Contratada cabendo ao CIS-AMOSC apenas a verificação do 
resultado obtido.
4.6. Na hipótese de irregularidade fiscal, a CONTRATADA deverá regularizar a sua situação no prazo de até 15 dias sob pena de aplicação 
das sanções contratuais e rescisão da ata de registro de preços. Enquanto perdurar a irregularidade fiscal, não serão emitidos autorizações 
de fornecimento ou empenhos para a licitante que estiver nessa situação.
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4.7. Somente serão pagos os valores relativos aos produtos efetivamente entregues, conforme necessidade da Administração, sendo que 
esta não estará obrigada a adquirir a quantidade total dos produtos constantes no anexo I.
4.8. Não poderá ser cobrado qualquer tipo de despesa senão única e exclusivamente o valor dos itens contratados.
4.9. A Contratada deverá apresentar como condição para o recebimento de cada parcela os seguintes documentos, dentro do prazo de 
validade: Certidão Negativa de Débito (CND) relativa aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, Estadual, Municipal, Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS) e Débitos Trabalhista (CNDT).
4.10 A Razão Social e o CNPJ constantes das Notas Fiscais deverão coincidir com aquele fornecido na fase de habilitação/propostas.
4.11 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação e/ou de qualquer obrigação financeira que 
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços, juros ou cor-
reção monetária.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
5.1 Fornecer o objeto nas condições estipuladas no Edital, na Proposta e na Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra, isentos de 
defeitos de fabricação, e com prazo de validade superior a 12 (doze) meses, contado da data de entrega dos mesmos.
5.2 Entregar os produtos solicitados na sede do CIS-AMOSC, na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, CEP 89802-260, Chapecó/SC, 
acompanhados da Nota Fiscal Eletrônica preenchida com a especificação do(s) produto(s), data de fabricação, prazo de validade, número 
do lote e nome do fabricante do(s) medicamento(s) entregue(s).
5.3 Realizar o transporte dos produtos adequadamente, em ambiente climatizado, com controle de temperatura, mantendo-os em perfeitas 
condições de armazenamento para garantir a total eficiência e qualidade.
5.3.1 A inobservância das obrigações contidas no item anterior poderá ensejar a devolução dos produtos e a aplicação das penalidades 
previstas no Edital.
5.4 Substituir, as suas expensas, no todo em parte o(s) produto(s) em que se verifiquem danos em decorrência decorrente de qualquer 
evento (problemas de transporte, defeito de fabricação ou de armazenagem, reprovado pelo município), no prazo de até 05 (cinco) dias 
corridos, improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente.
5.5 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
5.6 Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, sendo que sua inadimplên-
cia, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, 
nem poderá onerar o objeto do contrato.
5.7 Comunicar ao CIS-AMOSC, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos 
que impossibilite o seu cumprimento.
5.8 Manter a garantia e qualidade dos produtos de acordo com as especificações definidas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
5.9 Manter as condições de habilitação e qualificação técnica exigida no Edital do Pregão, comprovando-as sempre que solicitado pelo ÒR-
GÃO GERENCIADOR.
5.10 A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos o Certificado de Registro de Produto, dentro do prazo 
de validade, o qual poderá ser emitido, via internet, do site da ANVISA.
5.11 A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos Certificado de Controle de Qualidade do lote de cada 
produto, emitido pelo laboratório produtor.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CIS-AMOSC (ÓRGÃO GERENCIADOR)
6.1 Gerenciar a Ata de Registro de Preços.
6.2 Analisar e responder os questionamentos encaminhados pelo FORNECEDOR.
6.3 Emitir pareceres, elaborar e assinar Termos Aditivos às Atas de Registros de Preços.
6.4 Comunicar aos municípios consorciados, sempre que houver alterações nas condições firmadas nas Atas de Registros de preços.
6.5 Notificar extrajudicialmente o FORNECEDOR e aplicar-lhe as penalidades previstas na legislação e no Edital, assegurado o direito do 
contraditório e da ampla defesa.
6.6 Suspender o acesso do município ao sistema informatizado de pedidos de medicamentos quando este encontra-se inadimplente por 
prazo superior a 60 (sessenta) dias.
6.8 Receber e conferir os medicamentos entregues pelos fornecedores, enviando-os aos municípios solicitantes, acompanhados das respec-
tivas notas fiscais.
6.9 Rejeitar no todo ou em parte os produtos que o FORNECEDOR entregar fora das especificações do Edital.
6.10 Comunicar ao FORNECEDOR até o 5º dia útil, após a apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento 
dos produtos adquiridos e/ou a suspensão do pagamento até a entrega total dos medicamentos solicitados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS
7.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados.
7.2 Permitir a entrega de medicamentos de referência, genéricos e similares nos termos da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 58 
de 10/10/2014.
7.3 Fiscalizar a execução do contrato, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicar ao Consórcio as ocorrências de quais-
quer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte do FORNECEDOR.
7.4 Efetuar o pagamento ao CIS-AMOSC no prazo e condições estabelecidos nos contratos de rateio.

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO
8.1 Em atendimento ao disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, a fiscalização e o acompanhamento da exe-
cução da Ata de Registro de Preços e a entrega do objeto ficam sob o encargo e responsabilidade da comissão e ou servidor designado 
pelo município.
8.2 Os integrantes da comissão ou servidor anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
8.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência da comissão ou servidor deverão ser solicitadas a seus superiores em 
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tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
8.4 A fiscalização por parte do Contratante não exclui nem reduz a responsabilidade do FORNECEDOR, inclusive perante terceiros, por 
qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos, ressaltando-se, ainda, que mesmo atestado o serviço adquirido, subsistirá a respon-
sabilidade do FORNECEDOR pela qualidade e segurança deste último.

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1 As empresas que não cumprirem as condições previstas no Edital de Pregão Eletrônico nº 01/2020 e/ou da Ata de Registro de Preços 
ficam sujeitas às seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária não superior a 5 (cinco) anos, aplicada segundo a natureza e da gravidade da falta cometida;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
9.2 A advertência será emitida pelo Consórcio sempre que a contratada descumprir qualquer obrigação;
9.3 A penalidade de multa será imposta à contratada pelo atraso injustificado na entrega do medicamento, de acordo com as alíquotas a 
seguir:
a) multa compensatória, no percentual de 10% (dez por cento), aplicado sobre o valor total da ordem de compra inadimplida;
b) multa moratória, no percentual de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, até o máximo de trinta dias, aplicado sobre o valor 
total da ordem de compra inadimplida;
9.4 A aplicação da multa não impede que sejam aplicadas outras penalidades, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo pro-
cesso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
9.5 Se a proponente não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo assinalado, ser-lhe-á aplicada a penalidade prevista na alínea “c” do 
item 9.1.
9.6 As sanções administrativas poderão ser aplicadas sem prejuízo da cobrança de perdas e danos e das ações penais cabíveis.
9.7 As multas aplicadas às empresas licitantes/contratadas deverão ser recolhidas ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa 
Catarina – CIS-AMOSC, em até 30 (trinta) dias, contados da Notificação de Imposição de Penalidade, assegurado o direito ao contraditório 
e a ampla defesa.
9.8 A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação administrativa ou judicial, sendo exigível desde a data do ato, fato ou 
omissão que lhe tiver dado causa.
9.9 A suspensão impossibilitará a participação da empresa em licitações deflagradas pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de 
Santa Catarina – CIS-AMOSC, de acordo com os prazos a seguir:
a) por até 30 (trinta) dias, quando aplicada a pena de advertência emitida pela Administração e a empresa permanecer inadimplente;
b) por até 90 (noventa) dias, quando a empresa interessada solicitar cancelamento da proposta após a abertura e antes do resultado do 
julgamento;
c) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços;
d) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada motivar a rescisão total ou parcial da autorização de fornecimento e/ou a Ata 
de Registro de Preços;
e) por até 12 (doze) meses, quando a empresa praticar atos que claramente visem à frustração dos objetivos da licitação;
f) por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a empresa apresentar documentos fraudulentos nas licitações;
g) por até 5 (cinco) anos, quando a fornecedora convocada dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar a Ata de Registro de 
Preços, 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, se comportar de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
h) até a realização do pagamento, quando a empresa receber qualquer das multas previstas no item anterior;
9.9.1 A suspensão do direito de licitar poderá ser ampliada até o dobro, em caso de reincidência;
9.10 A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Presidente do CIS-AMOSC;
9.10.1 A declaração de inidoneidade permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punibilidade ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a autoridade que a aplicou;
9.10.2 A declaração de inidoneidade terá seus efeitos extensivos a toda Administração Pública;
9.11 As sanções previstas neste edital poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais que:
a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
9.12 Fica facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penalidades previstas neste edital, no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
a contar do recebimento da notificação, que será dirigido ao Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina 
– CIS-AMOSC.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1 O presente ajuste poderá ser rescindido, independentemente 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 – DOS PREÇOS E DO REAJUSTE
11.1 Os preços são os constantes da Ata de Registro de Preços, vedado qualquer reajustamento durante o prazo de validade da Ata de 
Registro de Preços, salvo para manter o equilíbrio econômico-financeiro da proposta, nos termos da alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 
nº 8.666/93.
11.2 O preço reequilibrado proposto não poderá ultrapassar o valor praticado no mercado.
11.2.1 O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser instruído com os seguintes documentos:
a) requerimento assinado pelo representante legal da empresa e encaminhado via correios ou protocolado diretamente na sede do órgão 
gerenciador (CIS-AMOSC);
b) cópia de documentos que comprovem o alegado (notas fiscais anteriores e posteriores ao certame, ofício/carta de laboratório, cópia da 
norma que autorizou o reajuste de preços dos medicamentos, outros documentos que entender indispensáveis);
c) demonstrativo abaixo devidamente preenchido (um para cada item).
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Item da licitação
Descrição do item
Marca

DADOS QUE SERVIRAM DE BASE PARA OFERTA DE PREÇOS NA LICITAÇÃO DADOS PARA COMPROVAR O PEDIDO DE REEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO

Preço registrado na licitação Novo preço proposto
Preço de compra antes licitação Preço de compra atual
Data da compra Data da compra
Nº Nota Fiscal Nº Nota Fiscal

% da margem sobre o preço de compra % da margem sobre o preço 
de compra

11.2.2 As cópias das Notas Fiscais devem ser do mesmo laboratório/indústria;
11.3 O CIS-AMOSC poderá, a qualquer tempo, reduzir os preços registrados, de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado 
realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional ou internacional.
11.4 Ainda que ocorra a situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, fica facultado ao CIS-AMOSC, antes de 
deferir o pedido de reequilíbrio, consultar o preço das demais empresas participantes, observada a ordem de classificação, para contratar 
com a empresa que apresentar o menor preço, liberando a requerente do compromisso de entregar o produto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
12.1 O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) recusar-se a celebrar o ajuste ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido, 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 Administração nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993;
f) for impedido de licitar e contratar com o Consorcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina CIS-AMOSC ou qualquer um dos 
Municípios Consorciados, nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
12.2 O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da 
autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR.
12.3 O FORNECEDOR poderá requerer o cancelamento/desistência de item(ns) com preço(s) registrado(s) na Ata de Registro de Preços, na 
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a execução do instrumento contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força 
maior, devidamente justificado e instruído com documentos que comprovem o alegado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1 As despesas decorrentes da aquisição do objeto da presente Ata de Registro de Preços correrão à conta de dotação específica do 
orçamento do município, aprovado para os exercícios de 2020 e 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO
14.1 A presente Ata de Registro de Preços está vinculada ao Processo Licitatório n° 33/2020, Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 
01/2020 realizado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina – CIS-AMOSC (ÓRGÃO GERENCIADOR).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1 A Ata de Registro de Preços terá prazo de vigência da de 14 (quatorze) meses, contados a partir de sua assinatura, prazo suficiente 
para quitação dos pagamentos.
1.2.1 O prazo para execução do fornecimento será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, mediante justificativa, 
nos termos da Lei 8.666/1993 e Decreto Federal n. 7.892/2013.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 Observados os critérios e condições estabelecidas no Edital, o Consórcio CIS-AMOSC poderá comprar de mais de um fornecedor re-
gistrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem, quando o primeiro classificado não possua 
capacidade de fornecimento da quantidade solicitada.
16.2 A existência de preços registrados não obriga o CIS-AMOSC a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a reali-
zação de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em 
igualdade de condições.
16.3 O FORNECEDOR signatário desta Ata de Registro de Preços declara estar ciente das suas obrigações para com o CIS-AMOSC (ÓRGÃO 
GERENCIADOR) e com os municípios consorciados, nos termos do Edital e da proposta, que passam a fazer parte integrante do presente 
instrumento e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
17.1 É competente o foro da Comarca de Chapecó-SC, para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de 
Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em 3 (três) vias de igual teor e forma.
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Chapecó/SC, 10 de Junho de 2020.
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA 
(CIS-AMOSC)

RODRIGO KIENEN
REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENTE

ATA 24/2020
Publicação Nº 2527130

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 24/2020

Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, presentes de um lado, o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE 
SANTA CATARINA – CIS-AMOSC, consórcio público, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, inscrito no CNPJ 
sob o nº 01.336.261/0001-40, com sede na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, Município de Chapecó, Estado de Santa Catarina, 
representado por sua Presidente, Senhora JANETE PARAVIZI BIANCHIN, brasileira, Prefeita do Município de Arvoredo, doravante denomina-
do ORGÃO GERENCIADOR, e os MUNICÍPIOS DE ABELARDO LUZ, ÁGUAS FRIAS, ÁGUAS DE CHAPECÓ, ARVOREDO, BOM JESUS, CAXAMBU 
DO SUL, CAMPO ERÊ, CORONEL FREITAS, CORONEL MARTINS, FORMOSA DO SUL, GALVÃO, GUATAMBU, IRATI, JARDINÓPOLIS, MAREMA, 
NOVA ERECHIM, NOVA ITABERABA, NOVO HORIZONTE, PAIAL, PLANALTO ALEGRE, PONTE SERRADA, QUILOMBO, SANTIAGO DO SUL, 
SÃO CARLOS, SERRA ALTA, SUL BRASIL E UNIÃO DO OESTE doravante denominado ORGÃO PARTICIPANTE, RESOLVEM Registrar os Preços 
em favor da empresa MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A. pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 05.912.018/0001-83, 
situada na Rua Brescia, 184 , Bairro Mauá, na cidade de Colombo/PR – CEP: 83.413-575 neste ato representada pelo seu representante 
legal, Senhor Ricardo Conceição, doravante denominado FORNECEDOR, para fornecimento dos itens inseridos na tabela anexa, parte inte-
grante do presente instrumento, sujeitando-se as partes às determinações da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002 e as Resoluções do CIS-AMOSC nº 03, de 17 de junho de 2014; nº 04, de 03 de novembro de 2015 e, nº 11 de 04 de março 
de 2020 e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INSUMOS E CORRELATOS – FARMÁCIA 
BÁSICA E PSICOTRÓPICOS, tendo por objeto a contratação de fornecedores para atender a demanda dos municípios que fazem parte do 
Consorcio Intermunicipal de Saúde – CIS-AMOSC, de acordo com as condições e especificações constantes no presente edital, inclusive em 
seus anexos, notadamente o Anexo I do Edital de Pregão, que vincula o Termo de Referência, a partir da assinatura do presente instrumento 
pelo período de 12 meses.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS (MEDICAMENTOS)
2.1 A solicitação dos produtos registrados será efetivada por meio de Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra, contendo as seguin-
tes informações:
a) a Razão Social e o CNPJ do órgão solicitante;
b) o número da Ata e o número da Autorização de Compra;
c) o nome do FORNECEDOR, o nº do Processo Licitatório e da Ata de Registro de Preços;
d) item, descrição e a quantidade do produto requisitado;
e) o valor unitário e total;
f) a dotação orçamentária;
g) as condições de pagamento, o local e prazo de entrega.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA DOS MEDICAMENTOS
3.1 Os medicamentos deverão ser entregues na sede do CIS-AMOSC, na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, na cidade de Cha-
pecó/SC, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento da Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra.
3.2 O desatendimento do prazo estabelecido no item anterior, salvo mediante justificativa prévia e aceita pelo CIS-AMOSC, sujeitará a infra-
tora às penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços.
3.3 Todas as despesas relacionadas à entrega correrão por conta do FORNECEDOR.

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 . O pagamento ocorrerá até o 30º (trigésimo) dia do mês posterior ao da data do aceite definitivo da mercadoria e da nota fiscal, o qual 
será através de crédito, mediante transferência on line, DOC ou TED na conta corrente da Contratada (A conta corrente deve ser em nome 
de pessoa jurídica, conforme CNPJ da proponente), caso seja necessário no decorrer da execução do contrato a troca de Conta Bancária, a 
Contratada deverá solicitar através de Ofício ao Setor de Tesouraria.
4.2. Na eventualidade de atraso nos pagamentos serão aceitas reclamações em até 90 (noventa) dias após seu vencimento, se não o fizer 
de forma tempestiva, e, por via de consequência, expirar o prazo aqui estabelecido sem pleitear o respectivo pagamento, ocorrerá a pre-
clusão de seu direito.
4.3. A Contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes 
de mudança de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações na legislação pertinente.
4.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou nos documentos pertinentes à contratação, ou ainda, circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a contratada providencie as medidas saneadoras.
4.5. A iniciativa e encargo do cálculo da nota fiscal será de responsabilidade da Contratada cabendo ao CIS-AMOSC apenas a verificação do 
resultado obtido.
4.6. Na hipótese de irregularidade fiscal, a CONTRATADA deverá regularizar a sua situação no prazo de até 15 dias sob pena de aplicação 
das sanções contratuais e rescisão da ata de registro de preços. Enquanto perdurar a irregularidade fiscal, não serão emitidos autorizações 
de fornecimento ou empenhos para a licitante que estiver nessa situação.
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4.7. Somente serão pagos os valores relativos aos produtos efetivamente entregues, conforme necessidade da Administração, sendo que 
esta não estará obrigada a adquirir a quantidade total dos produtos constantes no anexo I.
4.8. Não poderá ser cobrado qualquer tipo de despesa senão única e exclusivamente o valor dos itens contratados.
4.9. A Contratada deverá apresentar como condição para o recebimento de cada parcela os seguintes documentos, dentro do prazo de 
validade: Certidão Negativa de Débito (CND) relativa aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, Estadual, Municipal, Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS) e Débitos Trabalhista (CNDT).
4.10 A Razão Social e o CNPJ constantes das Notas Fiscais deverão coincidir com aquele fornecido na fase de habilitação/propostas.
4.11 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação e/ou de qualquer obrigação financeira que 
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços, juros ou cor-
reção monetária.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
5.1 Fornecer o objeto nas condições estipuladas no Edital, na Proposta e na Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra, isentos de 
defeitos de fabricação, e com prazo de validade superior a 12 (doze) meses, contado da data de entrega dos mesmos.
5.2 Entregar os produtos solicitados na sede do CIS-AMOSC, na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, CEP 89802-260, Chapecó/SC, 
acompanhados da Nota Fiscal Eletrônica preenchida com a especificação do(s) produto(s), data de fabricação, prazo de validade, número 
do lote e nome do fabricante do(s) medicamento(s) entregue(s).
5.3 Realizar o transporte dos produtos adequadamente, em ambiente climatizado, com controle de temperatura, mantendo-os em perfeitas 
condições de armazenamento para garantir a total eficiência e qualidade.
5.3.1 A inobservância das obrigações contidas no item anterior poderá ensejar a devolução dos produtos e a aplicação das penalidades 
previstas no Edital.
5.4 Substituir, as suas expensas, no todo em parte o(s) produto(s) em que se verifiquem danos em decorrência decorrente de qualquer 
evento (problemas de transporte, defeito de fabricação ou de armazenagem, reprovado pelo município), no prazo de até 05 (cinco) dias 
corridos, improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente.
5.5 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
5.6 Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, sendo que sua inadimplên-
cia, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, 
nem poderá onerar o objeto do contrato.
5.7 Comunicar ao CIS-AMOSC, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos 
que impossibilite o seu cumprimento.
5.8 Manter a garantia e qualidade dos produtos de acordo com as especificações definidas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
5.9 Manter as condições de habilitação e qualificação técnica exigida no Edital do Pregão, comprovando-as sempre que solicitado pelo ÒR-
GÃO GERENCIADOR.
5.10 A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos o Certificado de Registro de Produto, dentro do prazo 
de validade, o qual poderá ser emitido, via internet, do site da ANVISA.
5.11 A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos Certificado de Controle de Qualidade do lote de cada 
produto, emitido pelo laboratório produtor.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CIS-AMOSC (ÓRGÃO GERENCIADOR)
6.1 Gerenciar a Ata de Registro de Preços.
6.2 Analisar e responder os questionamentos encaminhados pelo FORNECEDOR.
6.3 Emitir pareceres, elaborar e assinar Termos Aditivos às Atas de Registros de Preços.
6.4 Comunicar aos municípios consorciados, sempre que houver alterações nas condições firmadas nas Atas de Registros de preços.
6.5 Notificar extrajudicialmente o FORNECEDOR e aplicar-lhe as penalidades previstas na legislação e no Edital, assegurado o direito do 
contraditório e da ampla defesa.
6.6 Suspender o acesso do município ao sistema informatizado de pedidos de medicamentos quando este encontra-se inadimplente por 
prazo superior a 60 (sessenta) dias.
6.8 Receber e conferir os medicamentos entregues pelos fornecedores, enviando-os aos municípios solicitantes, acompanhados das respec-
tivas notas fiscais.
6.9 Rejeitar no todo ou em parte os produtos que o FORNECEDOR entregar fora das especificações do Edital.
6.10 Comunicar ao FORNECEDOR até o 5º dia útil, após a apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento 
dos produtos adquiridos e/ou a suspensão do pagamento até a entrega total dos medicamentos solicitados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS
7.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados.
7.2 Permitir a entrega de medicamentos de referência, genéricos e similares nos termos da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 58 
de 10/10/2014.
7.3 Fiscalizar a execução do contrato, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicar ao Consórcio as ocorrências de quais-
quer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte do FORNECEDOR.
7.4 Efetuar o pagamento ao CIS-AMOSC no prazo e condições estabelecidos nos contratos de rateio.

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO
8.1 Em atendimento ao disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, a fiscalização e o acompanhamento da exe-
cução da Ata de Registro de Preços e a entrega do objeto ficam sob o encargo e responsabilidade da comissão e ou servidor designado 
pelo município.
8.2 Os integrantes da comissão ou servidor anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
8.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência da comissão ou servidor deverão ser solicitadas a seus superiores em 
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tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
8.4 A fiscalização por parte do Contratante não exclui nem reduz a responsabilidade do FORNECEDOR, inclusive perante terceiros, por 
qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos, ressaltando-se, ainda, que mesmo atestado o serviço adquirido, subsistirá a respon-
sabilidade do FORNECEDOR pela qualidade e segurança deste último.

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1 As empresas que não cumprirem as condições previstas no Edital de Pregão Eletrônico nº 01/2020 e/ou da Ata de Registro de Preços 
ficam sujeitas às seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária não superior a 5 (cinco) anos, aplicada segundo a natureza e da gravidade da falta cometida;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
9.2 A advertência será emitida pelo Consórcio sempre que a contratada descumprir qualquer obrigação;
9.3 A penalidade de multa será imposta à contratada pelo atraso injustificado na entrega do medicamento, de acordo com as alíquotas a 
seguir:
a) multa compensatória, no percentual de 10% (dez por cento), aplicado sobre o valor total da ordem de compra inadimplida;
b) multa moratória, no percentual de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, até o máximo de trinta dias, aplicado sobre o valor 
total da ordem de compra inadimplida;
9.4 A aplicação da multa não impede que sejam aplicadas outras penalidades, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo pro-
cesso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
9.5 Se a proponente não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo assinalado, ser-lhe-á aplicada a penalidade prevista na alínea “c” do 
item 9.1.
9.6 As sanções administrativas poderão ser aplicadas sem prejuízo da cobrança de perdas e danos e das ações penais cabíveis.
9.7 As multas aplicadas às empresas licitantes/contratadas deverão ser recolhidas ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa 
Catarina – CIS-AMOSC, em até 30 (trinta) dias, contados da Notificação de Imposição de Penalidade, assegurado o direito ao contraditório 
e a ampla defesa.
9.8 A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação administrativa ou judicial, sendo exigível desde a data do ato, fato ou 
omissão que lhe tiver dado causa.
9.9 A suspensão impossibilitará a participação da empresa em licitações deflagradas pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de 
Santa Catarina – CIS-AMOSC, de acordo com os prazos a seguir:
a) por até 30 (trinta) dias, quando aplicada a pena de advertência emitida pela Administração e a empresa permanecer inadimplente;
b) por até 90 (noventa) dias, quando a empresa interessada solicitar cancelamento da proposta após a abertura e antes do resultado do 
julgamento;
c) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços;
d) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada motivar a rescisão total ou parcial da autorização de fornecimento e/ou a Ata 
de Registro de Preços;
e) por até 12 (doze) meses, quando a empresa praticar atos que claramente visem à frustração dos objetivos da licitação;
f) por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a empresa apresentar documentos fraudulentos nas licitações;
g) por até 5 (cinco) anos, quando a fornecedora convocada dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar a Ata de Registro de 
Preços, 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, se comportar de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
h) até a realização do pagamento, quando a empresa receber qualquer das multas previstas no item anterior;
9.9.1 A suspensão do direito de licitar poderá ser ampliada até o dobro, em caso de reincidência;
9.10 A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Presidente do CIS-AMOSC;
9.10.1 A declaração de inidoneidade permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punibilidade ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a autoridade que a aplicou;
9.10.2 A declaração de inidoneidade terá seus efeitos extensivos a toda Administração Pública;
9.11 As sanções previstas neste edital poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais que:
a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
9.12 Fica facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penalidades previstas neste edital, no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
a contar do recebimento da notificação, que será dirigido ao Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina 
– CIS-AMOSC.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1 O presente ajuste poderá ser rescindido, independentemente 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 – DOS PREÇOS E DO REAJUSTE
11.1 Os preços são os constantes da Ata de Registro de Preços, vedado qualquer reajustamento durante o prazo de validade da Ata de 
Registro de Preços, salvo para manter o equilíbrio econômico-financeiro da proposta, nos termos da alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 
nº 8.666/93.
11.2 O preço reequilibrado proposto não poderá ultrapassar o valor praticado no mercado.
11.2.1 O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser instruído com os seguintes documentos:
a) requerimento assinado pelo representante legal da empresa e encaminhado via correios ou protocolado diretamente na sede do órgão 
gerenciador (CIS-AMOSC);
b) cópia de documentos que comprovem o alegado (notas fiscais anteriores e posteriores ao certame, ofício/carta de laboratório, cópia da 
norma que autorizou o reajuste de preços dos medicamentos, outros documentos que entender indispensáveis);
c) demonstrativo abaixo devidamente preenchido (um para cada item).
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Item da licitação
Descrição do item
Marca

DADOS QUE SERVIRAM DE BASE PARA OFERTA DE PREÇOS NA LICITAÇÃO DADOS PARA COMPROVAR O PEDIDO DE REEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO

Preço registrado na licitação Novo preço proposto
Preço de compra antes licitação Preço de compra atual
Data da compra Data da compra
Nº Nota Fiscal Nº Nota Fiscal

% da margem sobre o preço de compra % da margem sobre o preço 
de compra

11.2.2 As cópias das Notas Fiscais devem ser do mesmo laboratório/indústria;
11.3 O CIS-AMOSC poderá, a qualquer tempo, reduzir os preços registrados, de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado 
realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional ou internacional.
11.4 Ainda que ocorra a situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, fica facultado ao CIS-AMOSC, antes de 
deferir o pedido de reequilíbrio, consultar o preço das demais empresas participantes, observada a ordem de classificação, para contratar 
com a empresa que apresentar o menor preço, liberando a requerente do compromisso de entregar o produto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
12.1 O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) recusar-se a celebrar o ajuste ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido, 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 Administração nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993;
f) for impedido de licitar e contratar com o Consorcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina CIS-AMOSC ou qualquer um dos 
Municípios Consorciados, nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
12.2 O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da 
autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR.
12.3 O FORNECEDOR poderá requerer o cancelamento/desistência de item(ns) com preço(s) registrado(s) na Ata de Registro de Preços, na 
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a execução do instrumento contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força 
maior, devidamente justificado e instruído com documentos que comprovem o alegado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1 As despesas decorrentes da aquisição do objeto da presente Ata de Registro de Preços correrão à conta de dotação específica do 
orçamento do município, aprovado para os exercícios de 2020 e 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO
14.1 A presente Ata de Registro de Preços está vinculada ao Processo Licitatório n° 33/2020, Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 
01/2020 realizado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina – CIS-AMOSC (ÓRGÃO GERENCIADOR).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1 A Ata de Registro de Preços terá prazo de vigência da de 14 (quatorze) meses, contados a partir de sua assinatura, prazo suficiente 
para quitação dos pagamentos.
1.2.1 O prazo para execução do fornecimento será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, mediante justificativa, 
nos termos da Lei 8.666/1993 e Decreto Federal n. 7.892/2013.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 Observados os critérios e condições estabelecidas no Edital, o Consórcio CIS-AMOSC poderá comprar de mais de um fornecedor re-
gistrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem, quando o primeiro classificado não possua 
capacidade de fornecimento da quantidade solicitada.
16.2 A existência de preços registrados não obriga o CIS-AMOSC a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a reali-
zação de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em 
igualdade de condições.
16.3 O FORNECEDOR signatário desta Ata de Registro de Preços declara estar ciente das suas obrigações para com o CIS-AMOSC (ÓRGÃO 
GERENCIADOR) e com os municípios consorciados, nos termos do Edital e da proposta, que passam a fazer parte integrante do presente 
instrumento e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
17.1 É competente o foro da Comarca de Chapecó-SC, para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de 
Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em 3 (três) vias de igual teor e forma.
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Chapecó/SC, 10 de Junho de 2020.
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA 
(CIS-AMOSC) RICARDO CONCEIÇÃO REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENTE

ATA 25/2020
Publicação Nº 2527133

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 25/2020

Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, presentes de um lado, o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE 
SANTA CATARINA – CIS-AMOSC, consórcio público, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, inscrito no CNPJ 
sob o nº 01.336.261/0001-40, com sede na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, Município de Chapecó, Estado de Santa Catarina, 
representado por sua Presidente, Senhora JANETE PARAVIZI BIANCHIN, brasileira, Prefeita do Município de Arvoredo, doravante denomina-
do ORGÃO GERENCIADOR, e os MUNICÍPIOS DE ABELARDO LUZ, ÁGUAS FRIAS, ÁGUAS DE CHAPECÓ, ARVOREDO, BOM JESUS, CAXAMBU 
DO SUL, CAMPO ERÊ, CORONEL FREITAS, CORONEL MARTINS, FORMOSA DO SUL, GALVÃO, GUATAMBU, IRATI, JARDINÓPOLIS, MAREMA, 
NOVA ERECHIM, NOVA ITABERABA, NOVO HORIZONTE, PAIAL, PLANALTO ALEGRE, PONTE SERRADA, QUILOMBO, SANTIAGO DO SUL, 
SÃO CARLOS, SERRA ALTA, SUL BRASIL E UNIÃO DO OESTE doravante denominado ORGÃO PARTICIPANTE, RESOLVEM Registrar os Preços 
em favor da empresa NUNESFARMA DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob o nº 75.014.167/0001-00, situada na Rua Almirante Gonçalves, 2247 , Bairro Água Verde, na cidade de Curitiba/PR – CEP: 80.250-
150, neste ato representada pelo seu representante legal, Senhor Fernando Cesar da Silva , doravante denominado FORNECEDOR, para 
fornecimento dos itens inseridos na tabela anexa, parte integrante do presente instrumento, sujeitando-se as partes às determinações da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e as Resoluções do CIS-AMOSC nº 03, de 17 de junho de 2014; 
nº 04, de 03 de novembro de 2015 e, nº 11 de 04 de março de 2020 e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata 
de Registro de Preços.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INSUMOS E CORRELATOS – FARMÁCIA 
BÁSICA E PSICOTRÓPICOS, tendo por objeto a contratação de fornecedores para atender a demanda dos municípios que fazem parte do 
Consorcio Intermunicipal de Saúde – CIS-AMOSC, de acordo com as condições e especificações constantes no presente edital, inclusive em 
seus anexos, notadamente o Anexo I do Edital de Pregão, que vincula o Termo de Referência, a partir da assinatura do presente instrumento 
pelo período de 12 meses.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS (MEDICAMENTOS)
2.1 A solicitação dos produtos registrados será efetivada por meio de Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra, contendo as seguin-
tes informações:
a) a Razão Social e o CNPJ do órgão solicitante;
b) o número da Ata e o número da Autorização de Compra;
c) o nome do FORNECEDOR, o nº do Processo Licitatório e da Ata de Registro de Preços;
d) item, descrição e a quantidade do produto requisitado;
e) o valor unitário e total;
f) a dotação orçamentária;
g) as condições de pagamento, o local e prazo de entrega.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA DOS MEDICAMENTOS
3.1 Os medicamentos deverão ser entregues na sede do CIS-AMOSC, na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, na cidade de Cha-
pecó/SC, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento da Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra.
3.2 O desatendimento do prazo estabelecido no item anterior, salvo mediante justificativa prévia e aceita pelo CIS-AMOSC, sujeitará a infra-
tora às penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços.
3.3 Todas as despesas relacionadas à entrega correrão por conta do FORNECEDOR.

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 . O pagamento ocorrerá até o 30º (trigésimo) dia do mês posterior ao da data do aceite definitivo da mercadoria e da nota fiscal, o qual 
será através de crédito, mediante transferência on line, DOC ou TED na conta corrente da Contratada (A conta corrente deve ser em nome 
de pessoa jurídica, conforme CNPJ da proponente), caso seja necessário no decorrer da execução do contrato a troca de Conta Bancária, a 
Contratada deverá solicitar através de Ofício ao Setor de Tesouraria.
4.2. Na eventualidade de atraso nos pagamentos serão aceitas reclamações em até 90 (noventa) dias após seu vencimento, se não o fizer 
de forma tempestiva, e, por via de consequência, expirar o prazo aqui estabelecido sem pleitear o respectivo pagamento, ocorrerá a pre-
clusão de seu direito.
4.3. A Contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes 
de mudança de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações na legislação pertinente.
4.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou nos documentos pertinentes à contratação, ou ainda, circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a contratada providencie as medidas saneadoras.
4.5. A iniciativa e encargo do cálculo da nota fiscal será de responsabilidade da Contratada cabendo ao CIS-AMOSC apenas a verificação do 
resultado obtido.
4.6. Na hipótese de irregularidade fiscal, a CONTRATADA deverá regularizar a sua situação no prazo de até 15 dias sob pena de aplicação 
das sanções contratuais e rescisão da ata de registro de preços. Enquanto perdurar a irregularidade fiscal, não serão emitidos autorizações 
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de fornecimento ou empenhos para a licitante que estiver nessa situação.
4.7. Somente serão pagos os valores relativos aos produtos efetivamente entregues, conforme necessidade da Administração, sendo que 
esta não estará obrigada a adquirir a quantidade total dos produtos constantes no anexo I.
4.8. Não poderá ser cobrado qualquer tipo de despesa senão única e exclusivamente o valor dos itens contratados.
4.9. A Contratada deverá apresentar como condição para o recebimento de cada parcela os seguintes documentos, dentro do prazo de 
validade: Certidão Negativa de Débito (CND) relativa aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, Estadual, Municipal, Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS) e Débitos Trabalhista (CNDT).
4.10 A Razão Social e o CNPJ constantes das Notas Fiscais deverão coincidir com aquele fornecido na fase de habilitação/propostas.
4.11 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação e/ou de qualquer obrigação financeira que 
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços, juros ou cor-
reção monetária.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
5.1 Fornecer o objeto nas condições estipuladas no Edital, na Proposta e na Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra, isentos de 
defeitos de fabricação, e com prazo de validade superior a 12 (doze) meses, contado da data de entrega dos mesmos.
5.2 Entregar os produtos solicitados na sede do CIS-AMOSC, na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, CEP 89802-260, Chapecó/SC, 
acompanhados da Nota Fiscal Eletrônica preenchida com a especificação do(s) produto(s), data de fabricação, prazo de validade, número 
do lote e nome do fabricante do(s) medicamento(s) entregue(s).
5.3 Realizar o transporte dos produtos adequadamente, em ambiente climatizado, com controle de temperatura, mantendo-os em perfeitas 
condições de armazenamento para garantir a total eficiência e qualidade.
5.3.1 A inobservância das obrigações contidas no item anterior poderá ensejar a devolução dos produtos e a aplicação das penalidades 
previstas no Edital.
5.4 Substituir, as suas expensas, no todo em parte o(s) produto(s) em que se verifiquem danos em decorrência decorrente de qualquer 
evento (problemas de transporte, defeito de fabricação ou de armazenagem, reprovado pelo município), no prazo de até 05 (cinco) dias 
corridos, improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente.
5.5 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
5.6 Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, sendo que sua inadimplên-
cia, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, 
nem poderá onerar o objeto do contrato.
5.7 Comunicar ao CIS-AMOSC, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos 
que impossibilite o seu cumprimento.
5.8 Manter a garantia e qualidade dos produtos de acordo com as especificações definidas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
5.9 Manter as condições de habilitação e qualificação técnica exigida no Edital do Pregão, comprovando-as sempre que solicitado pelo ÒR-
GÃO GERENCIADOR.
5.10 A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos o Certificado de Registro de Produto, dentro do prazo 
de validade, o qual poderá ser emitido, via internet, do site da ANVISA.
5.11 A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos Certificado de Controle de Qualidade do lote de cada 
produto, emitido pelo laboratório produtor.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CIS-AMOSC (ÓRGÃO GERENCIADOR)
6.1 Gerenciar a Ata de Registro de Preços.
6.2 Analisar e responder os questionamentos encaminhados pelo FORNECEDOR.
6.3 Emitir pareceres, elaborar e assinar Termos Aditivos às Atas de Registros de Preços.
6.4 Comunicar aos municípios consorciados, sempre que houver alterações nas condições firmadas nas Atas de Registros de preços.
6.5 Notificar extrajudicialmente o FORNECEDOR e aplicar-lhe as penalidades previstas na legislação e no Edital, assegurado o direito do 
contraditório e da ampla defesa.
6.6 Suspender o acesso do município ao sistema informatizado de pedidos de medicamentos quando este encontra-se inadimplente por 
prazo superior a 60 (sessenta) dias.
6.8 Receber e conferir os medicamentos entregues pelos fornecedores, enviando-os aos municípios solicitantes, acompanhados das respec-
tivas notas fiscais.
6.9 Rejeitar no todo ou em parte os produtos que o FORNECEDOR entregar fora das especificações do Edital.
6.10 Comunicar ao FORNECEDOR até o 5º dia útil, após a apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento 
dos produtos adquiridos e/ou a suspensão do pagamento até a entrega total dos medicamentos solicitados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS
7.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados.
7.2 Permitir a entrega de medicamentos de referência, genéricos e similares nos termos da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 58 
de 10/10/2014.
7.3 Fiscalizar a execução do contrato, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicar ao Consórcio as ocorrências de quais-
quer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte do FORNECEDOR.
7.4 Efetuar o pagamento ao CIS-AMOSC no prazo e condições estabelecidos nos contratos de rateio.

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO
8.1 Em atendimento ao disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, a fiscalização e o acompanhamento da exe-
cução da Ata de Registro de Preços e a entrega do objeto ficam sob o encargo e responsabilidade da comissão e ou servidor designado 
pelo município.
8.2 Os integrantes da comissão ou servidor anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
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8.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência da comissão ou servidor deverão ser solicitadas a seus superiores em 
tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
8.4 A fiscalização por parte do Contratante não exclui nem reduz a responsabilidade do FORNECEDOR, inclusive perante terceiros, por 
qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos, ressaltando-se, ainda, que mesmo atestado o serviço adquirido, subsistirá a respon-
sabilidade do FORNECEDOR pela qualidade e segurança deste último.

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1 As empresas que não cumprirem as condições previstas no Edital de Pregão Eletrônico nº 01/2020 e/ou da Ata de Registro de Preços 
ficam sujeitas às seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária não superior a 5 (cinco) anos, aplicada segundo a natureza e da gravidade da falta cometida;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
9.2 A advertência será emitida pelo Consórcio sempre que a contratada descumprir qualquer obrigação;
9.3 A penalidade de multa será imposta à contratada pelo atraso injustificado na entrega do medicamento, de acordo com as alíquotas a 
seguir:
a) multa compensatória, no percentual de 10% (dez por cento), aplicado sobre o valor total da ordem de compra inadimplida;
b) multa moratória, no percentual de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, até o máximo de trinta dias, aplicado sobre o valor 
total da ordem de compra inadimplida;
9.4 A aplicação da multa não impede que sejam aplicadas outras penalidades, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo pro-
cesso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
9.5 Se a proponente não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo assinalado, ser-lhe-á aplicada a penalidade prevista na alínea “c” do 
item 9.1.
9.6 As sanções administrativas poderão ser aplicadas sem prejuízo da cobrança de perdas e danos e das ações penais cabíveis.
9.7 As multas aplicadas às empresas licitantes/contratadas deverão ser recolhidas ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa 
Catarina – CIS-AMOSC, em até 30 (trinta) dias, contados da Notificação de Imposição de Penalidade, assegurado o direito ao contraditório 
e a ampla defesa.
9.8 A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação administrativa ou judicial, sendo exigível desde a data do ato, fato ou 
omissão que lhe tiver dado causa.
9.9 A suspensão impossibilitará a participação da empresa em licitações deflagradas pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de 
Santa Catarina – CIS-AMOSC, de acordo com os prazos a seguir:
a) por até 30 (trinta) dias, quando aplicada a pena de advertência emitida pela Administração e a empresa permanecer inadimplente;
b) por até 90 (noventa) dias, quando a empresa interessada solicitar cancelamento da proposta após a abertura e antes do resultado do 
julgamento;
c) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços;
d) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada motivar a rescisão total ou parcial da autorização de fornecimento e/ou a Ata 
de Registro de Preços;
e) por até 12 (doze) meses, quando a empresa praticar atos que claramente visem à frustração dos objetivos da licitação;
f) por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a empresa apresentar documentos fraudulentos nas licitações;
g) por até 5 (cinco) anos, quando a fornecedora convocada dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar a Ata de Registro de 
Preços, 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, se comportar de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
h) até a realização do pagamento, quando a empresa receber qualquer das multas previstas no item anterior;
9.9.1 A suspensão do direito de licitar poderá ser ampliada até o dobro, em caso de reincidência;
9.10 A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Presidente do CIS-AMOSC;
9.10.1 A declaração de inidoneidade permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punibilidade ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a autoridade que a aplicou;
9.10.2 A declaração de inidoneidade terá seus efeitos extensivos a toda Administração Pública;
9.11 As sanções previstas neste edital poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais que:
a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
9.12 Fica facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penalidades previstas neste edital, no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
a contar do recebimento da notificação, que será dirigido ao Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina 
– CIS-AMOSC.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1 O presente ajuste poderá ser rescindido, independentemente 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 – DOS PREÇOS E DO REAJUSTE
11.1 Os preços são os constantes da Ata de Registro de Preços, vedado qualquer reajustamento durante o prazo de validade da Ata de 
Registro de Preços, salvo para manter o equilíbrio econômico-financeiro da proposta, nos termos da alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 
nº 8.666/93.
11.2 O preço reequilibrado proposto não poderá ultrapassar o valor praticado no mercado.
11.2.1 O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser instruído com os seguintes documentos:
a) requerimento assinado pelo representante legal da empresa e encaminhado via correios ou protocolado diretamente na sede do órgão 
gerenciador (CIS-AMOSC);
b) cópia de documentos que comprovem o alegado (notas fiscais anteriores e posteriores ao certame, ofício/carta de laboratório, cópia da 
norma que autorizou o reajuste de preços dos medicamentos, outros documentos que entender indispensáveis);
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c) demonstrativo abaixo devidamente preenchido (um para cada item).
Item da licitação
Descrição do item
Marca

DADOS QUE SERVIRAM DE BASE PARA OFERTA DE PREÇOS NA LICITAÇÃO DADOS PARA COMPROVAR O PEDIDO DE REEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO

Preço registrado na licitação Novo preço proposto
Preço de compra antes licitação Preço de compra atual
Data da compra Data da compra
Nº Nota Fiscal Nº Nota Fiscal

% da margem sobre o preço de compra % da margem sobre o preço 
de compra

11.2.2 As cópias das Notas Fiscais devem ser do mesmo laboratório/indústria;
11.3 O CIS-AMOSC poderá, a qualquer tempo, reduzir os preços registrados, de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado 
realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional ou internacional.
11.4 Ainda que ocorra a situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, fica facultado ao CIS-AMOSC, antes de 
deferir o pedido de reequilíbrio, consultar o preço das demais empresas participantes, observada a ordem de classificação, para contratar 
com a empresa que apresentar o menor preço, liberando a requerente do compromisso de entregar o produto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
12.1 O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) recusar-se a celebrar o ajuste ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido, 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 Administração nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993;
f) for impedido de licitar e contratar com o Consorcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina CIS-AMOSC ou qualquer um dos 
Municípios Consorciados, nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
12.2 O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da 
autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR.
12.3 O FORNECEDOR poderá requerer o cancelamento/desistência de item(ns) com preço(s) registrado(s) na Ata de Registro de Preços, na 
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a execução do instrumento contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força 
maior, devidamente justificado e instruído com documentos que comprovem o alegado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1 As despesas decorrentes da aquisição do objeto da presente Ata de Registro de Preços correrão à conta de dotação específica do 
orçamento do município, aprovado para os exercícios de 2020 e 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO
14.1 A presente Ata de Registro de Preços está vinculada ao Processo Licitatório n° 33/2020, Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 
01/2020 realizado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina – CIS-AMOSC (ÓRGÃO GERENCIADOR).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1 A Ata de Registro de Preços terá prazo de vigência da de 14 (quatorze) meses, contados a partir de sua assinatura, prazo suficiente 
para quitação dos pagamentos.
1.2.1 O prazo para execução do fornecimento será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, mediante justificativa, 
nos termos da Lei 8.666/1993 e Decreto Federal n. 7.892/2013.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 Observados os critérios e condições estabelecidas no Edital, o Consórcio CIS-AMOSC poderá comprar de mais de um fornecedor re-
gistrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem, quando o primeiro classificado não possua 
capacidade de fornecimento da quantidade solicitada.
16.2 A existência de preços registrados não obriga o CIS-AMOSC a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a reali-
zação de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em 
igualdade de condições.
16.3 O FORNECEDOR signatário desta Ata de Registro de Preços declara estar ciente das suas obrigações para com o CIS-AMOSC (ÓRGÃO 
GERENCIADOR) e com os municípios consorciados, nos termos do Edital e da proposta, que passam a fazer parte integrante do presente 
instrumento e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
17.1 É competente o foro da Comarca de Chapecó-SC, para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de 
Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em 3 (três) vias de igual teor e forma.
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Chapecó/SC, 10 de Junho de 2020.
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA 
(CIS-AMOSC) FERNANDO CESAR DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENTE

ATA 26/2020
Publicação Nº 2527138

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 26/2020

Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, presentes de um lado, o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE 
DE SANTA CATARINA – CIS-AMOSC, consórcio público, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, inscrito no 
CNPJ sob o nº 01.336.261/0001-40, com sede na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, Município de Chapecó, Estado de Santa 
Catarina, representado por sua Presidente, Senhora JANETE PARAVIZI BIANCHIN, brasileira, Prefeita do Município de Arvoredo, doravante 
denominado ORGÃO GERENCIADOR, e os MUNICÍPIOS DE ABELARDO LUZ, ÁGUAS FRIAS, ÁGUAS DE CHAPECÓ, ARVOREDO, BOM JESUS, 
CAXAMBU DO SUL, CAMPO ERÊ, CORONEL FREITAS, CORONEL MARTINS, FORMOSA DO SUL, GALVÃO, GUATAMBU, IRATI, JARDINÓPOLIS, 
MAREMA, NOVA ERECHIM, NOVA ITABERABA, NOVO HORIZONTE, PAIAL, PLANALTO ALEGRE, PONTE SERRADA, QUILOMBO, SANTIAGO 
DO SUL, SÃO CARLOS, SERRA ALTA, SUL BRASIL E UNIÃO DO OESTE doravante denominado ORGÃO PARTICIPANTE, RESOLVEM Registrar 
os Preços em favor da empresa ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 04.307.650/0012-98, situada na Rua Tancredo Neves, 337 , Bairro Diogo I, na cidade de Serra/
ES – CEP: 29.163-267, neste ato representada pelo seu representante legal, Senhora Mariana Lucci de Oliveira, doravante denominado 
FORNECEDOR, para fornecimento dos itens inseridos na tabela anexa, parte integrante do presente instrumento, sujeitando-se as partes às 
determinações da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e as Resoluções do CIS-AMOSC nº 03, de 17 
de junho de 2014; nº 04, de 03 de novembro de 2015 e, nº 11 de 04 de março de 2020 e sendo observadas as bases e os fornecimentos 
indicados nesta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INSUMOS E CORRELATOS – FARMÁCIA 
BÁSICA E PSICOTRÓPICOS, tendo por objeto a contratação de fornecedores para atender a demanda dos municípios que fazem parte do 
Consorcio Intermunicipal de Saúde – CIS-AMOSC, de acordo com as condições e especificações constantes no presente edital, inclusive em 
seus anexos, notadamente o Anexo I do Edital de Pregão, que vincula o Termo de Referência, a partir da assinatura do presente instrumento 
pelo período de 12 meses.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS (MEDICAMENTOS)
2.1 A solicitação dos produtos registrados será efetivada por meio de Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra, contendo as seguin-
tes informações:
a) a Razão Social e o CNPJ do órgão solicitante;
b) o número da Ata e o número da Autorização de Compra;
c) o nome do FORNECEDOR, o nº do Processo Licitatório e da Ata de Registro de Preços;
d) item, descrição e a quantidade do produto requisitado;
e) o valor unitário e total;
f) a dotação orçamentária;
g) as condições de pagamento, o local e prazo de entrega.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA DOS MEDICAMENTOS
3.1 Os medicamentos deverão ser entregues na sede do CIS-AMOSC, na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, na cidade de Cha-
pecó/SC, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento da Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra.
3.2 O desatendimento do prazo estabelecido no item anterior, salvo mediante justificativa prévia e aceita pelo CIS-AMOSC, sujeitará a infra-
tora às penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços.
3.3 Todas as despesas relacionadas à entrega correrão por conta do FORNECEDOR.

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 . O pagamento ocorrerá até o 30º (trigésimo) dia do mês posterior ao da data do aceite definitivo da mercadoria e da nota fiscal, o qual 
será através de crédito, mediante transferência on line, DOC ou TED na conta corrente da Contratada (A conta corrente deve ser em nome 
de pessoa jurídica, conforme CNPJ da proponente), caso seja necessário no decorrer da execução do contrato a troca de Conta Bancária, a 
Contratada deverá solicitar através de Ofício ao Setor de Tesouraria.
4.2. Na eventualidade de atraso nos pagamentos serão aceitas reclamações em até 90 (noventa) dias após seu vencimento, se não o fizer 
de forma tempestiva, e, por via de consequência, expirar o prazo aqui estabelecido sem pleitear o respectivo pagamento, ocorrerá a pre-
clusão de seu direito.
4.3. A Contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes 
de mudança de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações na legislação pertinente.
4.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou nos documentos pertinentes à contratação, ou ainda, circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a contratada providencie as medidas saneadoras.
4.5. A iniciativa e encargo do cálculo da nota fiscal será de responsabilidade da Contratada cabendo ao CIS-AMOSC apenas a verificação do 
resultado obtido.
4.6. Na hipótese de irregularidade fiscal, a CONTRATADA deverá regularizar a sua situação no prazo de até 15 dias sob pena de aplicação 
das sanções contratuais e rescisão da ata de registro de preços. Enquanto perdurar a irregularidade fiscal, não serão emitidos autorizações 
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de fornecimento ou empenhos para a licitante que estiver nessa situação.
4.7. Somente serão pagos os valores relativos aos produtos efetivamente entregues, conforme necessidade da Administração, sendo que 
esta não estará obrigada a adquirir a quantidade total dos produtos constantes no anexo I.
4.8. Não poderá ser cobrado qualquer tipo de despesa senão única e exclusivamente o valor dos itens contratados.
4.9. A Contratada deverá apresentar como condição para o recebimento de cada parcela os seguintes documentos, dentro do prazo de 
validade: Certidão Negativa de Débito (CND) relativa aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, Estadual, Municipal, Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS) e Débitos Trabalhista (CNDT).
4.10 A Razão Social e o CNPJ constantes das Notas Fiscais deverão coincidir com aquele fornecido na fase de habilitação/propostas.
4.11 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação e/ou de qualquer obrigação financeira que 
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços, juros ou cor-
reção monetária.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
5.1 Fornecer o objeto nas condições estipuladas no Edital, na Proposta e na Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra, isentos de 
defeitos de fabricação, e com prazo de validade superior a 12 (doze) meses, contado da data de entrega dos mesmos.
5.2 Entregar os produtos solicitados na sede do CIS-AMOSC, na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, CEP 89802-260, Chapecó/SC, 
acompanhados da Nota Fiscal Eletrônica preenchida com a especificação do(s) produto(s), data de fabricação, prazo de validade, número 
do lote e nome do fabricante do(s) medicamento(s) entregue(s).
5.3 Realizar o transporte dos produtos adequadamente, em ambiente climatizado, com controle de temperatura, mantendo-os em perfeitas 
condições de armazenamento para garantir a total eficiência e qualidade.
5.3.1 A inobservância das obrigações contidas no item anterior poderá ensejar a devolução dos produtos e a aplicação das penalidades 
previstas no Edital.
5.4 Substituir, as suas expensas, no todo em parte o(s) produto(s) em que se verifiquem danos em decorrência decorrente de qualquer 
evento (problemas de transporte, defeito de fabricação ou de armazenagem, reprovado pelo município), no prazo de até 05 (cinco) dias 
corridos, improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente.
5.5 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
5.6 Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, sendo que sua inadimplên-
cia, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, 
nem poderá onerar o objeto do contrato.
5.7 Comunicar ao CIS-AMOSC, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos 
que impossibilite o seu cumprimento.
5.8 Manter a garantia e qualidade dos produtos de acordo com as especificações definidas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
5.9 Manter as condições de habilitação e qualificação técnica exigida no Edital do Pregão, comprovando-as sempre que solicitado pelo ÒR-
GÃO GERENCIADOR.
5.10 A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos o Certificado de Registro de Produto, dentro do prazo 
de validade, o qual poderá ser emitido, via internet, do site da ANVISA.
5.11 A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos Certificado de Controle de Qualidade do lote de cada 
produto, emitido pelo laboratório produtor.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CIS-AMOSC (ÓRGÃO GERENCIADOR)
6.1 Gerenciar a Ata de Registro de Preços.
6.2 Analisar e responder os questionamentos encaminhados pelo FORNECEDOR.
6.3 Emitir pareceres, elaborar e assinar Termos Aditivos às Atas de Registros de Preços.
6.4 Comunicar aos municípios consorciados, sempre que houver alterações nas condições firmadas nas Atas de Registros de preços.
6.5 Notificar extrajudicialmente o FORNECEDOR e aplicar-lhe as penalidades previstas na legislação e no Edital, assegurado o direito do 
contraditório e da ampla defesa.
6.6 Suspender o acesso do município ao sistema informatizado de pedidos de medicamentos quando este encontra-se inadimplente por 
prazo superior a 60 (sessenta) dias.
6.8 Receber e conferir os medicamentos entregues pelos fornecedores, enviando-os aos municípios solicitantes, acompanhados das respec-
tivas notas fiscais.
6.9 Rejeitar no todo ou em parte os produtos que o FORNECEDOR entregar fora das especificações do Edital.
6.10 Comunicar ao FORNECEDOR até o 5º dia útil, após a apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento 
dos produtos adquiridos e/ou a suspensão do pagamento até a entrega total dos medicamentos solicitados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS
7.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados.
7.2 Permitir a entrega de medicamentos de referência, genéricos e similares nos termos da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 58 
de 10/10/2014.
7.3 Fiscalizar a execução do contrato, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicar ao Consórcio as ocorrências de quais-
quer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte do FORNECEDOR.
7.4 Efetuar o pagamento ao CIS-AMOSC no prazo e condições estabelecidos nos contratos de rateio.

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO
8.1 Em atendimento ao disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, a fiscalização e o acompanhamento da exe-
cução da Ata de Registro de Preços e a entrega do objeto ficam sob o encargo e responsabilidade da comissão e ou servidor designado 
pelo município.
8.2 Os integrantes da comissão ou servidor anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
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8.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência da comissão ou servidor deverão ser solicitadas a seus superiores em 
tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
8.4 A fiscalização por parte do Contratante não exclui nem reduz a responsabilidade do FORNECEDOR, inclusive perante terceiros, por 
qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos, ressaltando-se, ainda, que mesmo atestado o serviço adquirido, subsistirá a respon-
sabilidade do FORNECEDOR pela qualidade e segurança deste último.

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1 As empresas que não cumprirem as condições previstas no Edital de Pregão Eletrônico nº 01/2020 e/ou da Ata de Registro de Preços 
ficam sujeitas às seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária não superior a 5 (cinco) anos, aplicada segundo a natureza e da gravidade da falta cometida;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
9.2 A advertência será emitida pelo Consórcio sempre que a contratada descumprir qualquer obrigação;
9.3 A penalidade de multa será imposta à contratada pelo atraso injustificado na entrega do medicamento, de acordo com as alíquotas a 
seguir:
a) multa compensatória, no percentual de 10% (dez por cento), aplicado sobre o valor total da ordem de compra inadimplida;
b) multa moratória, no percentual de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, até o máximo de trinta dias, aplicado sobre o valor 
total da ordem de compra inadimplida;
9.4 A aplicação da multa não impede que sejam aplicadas outras penalidades, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo pro-
cesso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
9.5 Se a proponente não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo assinalado, ser-lhe-á aplicada a penalidade prevista na alínea “c” do 
item 9.1.
9.6 As sanções administrativas poderão ser aplicadas sem prejuízo da cobrança de perdas e danos e das ações penais cabíveis.
9.7 As multas aplicadas às empresas licitantes/contratadas deverão ser recolhidas ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa 
Catarina – CIS-AMOSC, em até 30 (trinta) dias, contados da Notificação de Imposição de Penalidade, assegurado o direito ao contraditório 
e a ampla defesa.
9.8 A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação administrativa ou judicial, sendo exigível desde a data do ato, fato ou 
omissão que lhe tiver dado causa.
9.9 A suspensão impossibilitará a participação da empresa em licitações deflagradas pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de 
Santa Catarina – CIS-AMOSC, de acordo com os prazos a seguir:
a) por até 30 (trinta) dias, quando aplicada a pena de advertência emitida pela Administração e a empresa permanecer inadimplente;
b) por até 90 (noventa) dias, quando a empresa interessada solicitar cancelamento da proposta após a abertura e antes do resultado do 
julgamento;
c) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços;
d) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada motivar a rescisão total ou parcial da autorização de fornecimento e/ou a Ata 
de Registro de Preços;
e) por até 12 (doze) meses, quando a empresa praticar atos que claramente visem à frustração dos objetivos da licitação;
f) por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a empresa apresentar documentos fraudulentos nas licitações;
g) por até 5 (cinco) anos, quando a fornecedora convocada dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar a Ata de Registro de 
Preços, 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, se comportar de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
h) até a realização do pagamento, quando a empresa receber qualquer das multas previstas no item anterior;
9.9.1 A suspensão do direito de licitar poderá ser ampliada até o dobro, em caso de reincidência;
9.10 A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Presidente do CIS-AMOSC;
9.10.1 A declaração de inidoneidade permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punibilidade ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a autoridade que a aplicou;
9.10.2 A declaração de inidoneidade terá seus efeitos extensivos a toda Administração Pública;
9.11 As sanções previstas neste edital poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais que:
a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
9.12 Fica facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penalidades previstas neste edital, no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
a contar do recebimento da notificação, que será dirigido ao Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina 
– CIS-AMOSC.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1 O presente ajuste poderá ser rescindido, independentemente 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 – DOS PREÇOS E DO REAJUSTE
11.1 Os preços são os constantes da Ata de Registro de Preços, vedado qualquer reajustamento durante o prazo de validade da Ata de 
Registro de Preços, salvo para manter o equilíbrio econômico-financeiro da proposta, nos termos da alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 
nº 8.666/93.
11.2 O preço reequilibrado proposto não poderá ultrapassar o valor praticado no mercado.
11.2.1 O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser instruído com os seguintes documentos:
a) requerimento assinado pelo representante legal da empresa e encaminhado via correios ou protocolado diretamente na sede do órgão 
gerenciador (CIS-AMOSC);
b) cópia de documentos que comprovem o alegado (notas fiscais anteriores e posteriores ao certame, ofício/carta de laboratório, cópia da 
norma que autorizou o reajuste de preços dos medicamentos, outros documentos que entender indispensáveis);
c) demonstrativo abaixo devidamente preenchido (um para cada item).
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Item da licitação
Descrição do item
Marca

DADOS QUE SERVIRAM DE BASE PARA OFERTA DE PREÇOS NA LICITAÇÃO DADOS PARA COMPROVAR O PEDIDO DE REEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO

Preço registrado na licitação Novo preço proposto
Preço de compra antes licitação Preço de compra atual
Data da compra Data da compra
Nº Nota Fiscal Nº Nota Fiscal

% da margem sobre o preço de compra % da margem sobre o preço 
de compra

11.2.2 As cópias das Notas Fiscais devem ser do mesmo laboratório/indústria;
11.3 O CIS-AMOSC poderá, a qualquer tempo, reduzir os preços registrados, de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado 
realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional ou internacional.
11.4 Ainda que ocorra a situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, fica facultado ao CIS-AMOSC, antes de 
deferir o pedido de reequilíbrio, consultar o preço das demais empresas participantes, observada a ordem de classificação, para contratar 
com a empresa que apresentar o menor preço, liberando a requerente do compromisso de entregar o produto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
12.1 O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) recusar-se a celebrar o ajuste ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido, 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 Administração nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993;
f) for impedido de licitar e contratar com o Consorcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina CIS-AMOSC ou qualquer um dos 
Municípios Consorciados, nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
12.2 O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da 
autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR.
12.3 O FORNECEDOR poderá requerer o cancelamento/desistência de item(ns) com preço(s) registrado(s) na Ata de Registro de Preços, na 
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a execução do instrumento contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força 
maior, devidamente justificado e instruído com documentos que comprovem o alegado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1 As despesas decorrentes da aquisição do objeto da presente Ata de Registro de Preços correrão à conta de dotação específica do 
orçamento do município, aprovado para os exercícios de 2020 e 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO
14.1 A presente Ata de Registro de Preços está vinculada ao Processo Licitatório n° 33/2020, Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 
01/2020 realizado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina – CIS-AMOSC (ÓRGÃO GERENCIADOR).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1 A Ata de Registro de Preços terá prazo de vigência da de 14 (quatorze) meses, contados a partir de sua assinatura, prazo suficiente 
para quitação dos pagamentos.
1.2.1 O prazo para execução do fornecimento será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, mediante justificativa, 
nos termos da Lei 8.666/1993 e Decreto Federal n. 7.892/2013.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 Observados os critérios e condições estabelecidas no Edital, o Consórcio CIS-AMOSC poderá comprar de mais de um fornecedor re-
gistrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem, quando o primeiro classificado não possua 
capacidade de fornecimento da quantidade solicitada.
16.2 A existência de preços registrados não obriga o CIS-AMOSC a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a reali-
zação de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em 
igualdade de condições.
16.3 O FORNECEDOR signatário desta Ata de Registro de Preços declara estar ciente das suas obrigações para com o CIS-AMOSC (ÓRGÃO 
GERENCIADOR) e com os municípios consorciados, nos termos do Edital e da proposta, que passam a fazer parte integrante do presente 
instrumento e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
17.1 É competente o foro da Comarca de Chapecó-SC, para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de 
Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em 3 (três) vias de igual teor e forma.

Chapecó/SC, 10 de Junho de 2020.
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA 
(CIS-AMOSC) MARIANA LUCCI DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENTE
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ATA 27/2020
Publicação Nº 2527147

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 27/2020

Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, presentes de um lado, o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE 
DE SANTA CATARINA – CIS-AMOSC, consórcio público, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, inscrito no 
CNPJ sob o nº 01.336.261/0001-40, com sede na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, Município de Chapecó, Estado de Santa 
Catarina, representado por sua Presidente, Senhora JANETE PARAVIZI BIANCHIN, brasileira, Prefeita do Município de Arvoredo, doravante 
denominado ORGÃO GERENCIADOR, e os MUNICÍPIOS DE ABELARDO LUZ, ÁGUAS FRIAS, ÁGUAS DE CHAPECÓ, ARVOREDO, BOM JESUS, 
CAXAMBU DO SUL, CAMPO ERÊ, CORONEL FREITAS, CORONEL MARTINS, FORMOSA DO SUL, GALVÃO, GUATAMBU, IRATI, JARDINÓPOLIS, 
MAREMA, NOVA ERECHIM, NOVA ITABERABA, NOVO HORIZONTE, PAIAL, PLANALTO ALEGRE, PONTE SERRADA, QUILOMBO, SANTIAGO 
DO SUL, SÃO CARLOS, SERRA ALTA, SUL BRASIL E UNIÃO DO OESTE doravante denominado ORGÃO PARTICIPANTE, RESOLVEM Registrar 
os Preços em favor da empresa PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
sob o nº 81.706.251/0001-98, situada na Rua Professor Leônidas Ferreira Da Costa, nº 847, Bairro Parolin, na cidade de Curitiba/PR – CEP: 
80.220-410, neste ato representada pelo seu representante legal, Senhora Elcio Luis Bordignon, doravante denominado FORNECEDOR, para 
fornecimento dos itens inseridos na tabela anexa, parte integrante do presente instrumento, sujeitando-se as partes às determinações da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e as Resoluções do CIS-AMOSC nº 03, de 17 de junho de 2014; 
nº 04, de 03 de novembro de 2015 e, nº 11 de 04 de março de 2020 e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata 
de Registro de Preços.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INSUMOS E CORRELATOS – FARMÁCIA 
BÁSICA E PSICOTRÓPICOS, tendo por objeto a contratação de fornecedores para atender a demanda dos municípios que fazem parte do 
Consorcio Intermunicipal de Saúde – CIS-AMOSC, de acordo com as condições e especificações constantes no presente edital, inclusive em 
seus anexos, notadamente o Anexo I do Edital de Pregão, que vincula o Termo de Referência, a partir da assinatura do presente instrumento 
pelo período de 12 meses.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS (MEDICAMENTOS)
2.1 A solicitação dos produtos registrados será efetivada por meio de Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra, contendo as seguin-
tes informações:
a) a Razão Social e o CNPJ do órgão solicitante;
b) o número da Ata e o número da Autorização de Compra;
c) o nome do FORNECEDOR, o nº do Processo Licitatório e da Ata de Registro de Preços;
d) item, descrição e a quantidade do produto requisitado;
e) o valor unitário e total;
f) a dotação orçamentária;
g) as condições de pagamento, o local e prazo de entrega.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA DOS MEDICAMENTOS
3.1 Os medicamentos deverão ser entregues na sede do CIS-AMOSC, na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, na cidade de Cha-
pecó/SC, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento da Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra.
3.2 O desatendimento do prazo estabelecido no item anterior, salvo mediante justificativa prévia e aceita pelo CIS-AMOSC, sujeitará a infra-
tora às penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços.
3.3 Todas as despesas relacionadas à entrega correrão por conta do FORNECEDOR.

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 . O pagamento ocorrerá até o 30º (trigésimo) dia do mês posterior ao da data do aceite definitivo da mercadoria e da nota fiscal, o qual 
será através de crédito, mediante transferência on line, DOC ou TED na conta corrente da Contratada (A conta corrente deve ser em nome 
de pessoa jurídica, conforme CNPJ da proponente), caso seja necessário no decorrer da execução do contrato a troca de Conta Bancária, a 
Contratada deverá solicitar através de Ofício ao Setor de Tesouraria.
4.2. Na eventualidade de atraso nos pagamentos serão aceitas reclamações em até 90 (noventa) dias após seu vencimento, se não o fizer 
de forma tempestiva, e, por via de consequência, expirar o prazo aqui estabelecido sem pleitear o respectivo pagamento, ocorrerá a pre-
clusão de seu direito.
4.3. A Contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes 
de mudança de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações na legislação pertinente.
4.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou nos documentos pertinentes à contratação, ou ainda, circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a contratada providencie as medidas saneadoras.
4.5. A iniciativa e encargo do cálculo da nota fiscal será de responsabilidade da Contratada cabendo ao CIS-AMOSC apenas a verificação do 
resultado obtido.
4.6. Na hipótese de irregularidade fiscal, a CONTRATADA deverá regularizar a sua situação no prazo de até 15 dias sob pena de aplicação 
das sanções contratuais e rescisão da ata de registro de preços. Enquanto perdurar a irregularidade fiscal, não serão emitidos autorizações 
de fornecimento ou empenhos para a licitante que estiver nessa situação.
4.7. Somente serão pagos os valores relativos aos produtos efetivamente entregues, conforme necessidade da Administração, sendo que 
esta não estará obrigada a adquirir a quantidade total dos produtos constantes no anexo I.
4.8. Não poderá ser cobrado qualquer tipo de despesa senão única e exclusivamente o valor dos itens contratados.
4.9. A Contratada deverá apresentar como condição para o recebimento de cada parcela os seguintes documentos, dentro do prazo de 
validade: Certidão Negativa de Débito (CND) relativa aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, Estadual, Municipal, Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS) e Débitos Trabalhista (CNDT).
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4.10 A Razão Social e o CNPJ constantes das Notas Fiscais deverão coincidir com aquele fornecido na fase de habilitação/propostas.
4.11 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação e/ou de qualquer obrigação financeira que 
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços, juros ou cor-
reção monetária.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
5.1 Fornecer o objeto nas condições estipuladas no Edital, na Proposta e na Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra, isentos de 
defeitos de fabricação, e com prazo de validade superior a 12 (doze) meses, contado da data de entrega dos mesmos.
5.2 Entregar os produtos solicitados na sede do CIS-AMOSC, na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, CEP 89802-260, Chapecó/SC, 
acompanhados da Nota Fiscal Eletrônica preenchida com a especificação do(s) produto(s), data de fabricação, prazo de validade, número 
do lote e nome do fabricante do(s) medicamento(s) entregue(s).
5.3 Realizar o transporte dos produtos adequadamente, em ambiente climatizado, com controle de temperatura, mantendo-os em perfeitas 
condições de armazenamento para garantir a total eficiência e qualidade.
5.3.1 A inobservância das obrigações contidas no item anterior poderá ensejar a devolução dos produtos e a aplicação das penalidades 
previstas no Edital.
5.4 Substituir, as suas expensas, no todo em parte o(s) produto(s) em que se verifiquem danos em decorrência decorrente de qualquer 
evento (problemas de transporte, defeito de fabricação ou de armazenagem, reprovado pelo município), no prazo de até 05 (cinco) dias 
corridos, improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente.
5.5 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
5.6 Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, sendo que sua inadimplên-
cia, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, 
nem poderá onerar o objeto do contrato.
5.7 Comunicar ao CIS-AMOSC, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos 
que impossibilite o seu cumprimento.
5.8 Manter a garantia e qualidade dos produtos de acordo com as especificações definidas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
5.9 Manter as condições de habilitação e qualificação técnica exigida no Edital do Pregão, comprovando-as sempre que solicitado pelo ÒR-
GÃO GERENCIADOR.
5.10 A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos o Certificado de Registro de Produto, dentro do prazo 
de validade, o qual poderá ser emitido, via internet, do site da ANVISA.
5.11 A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos Certificado de Controle de Qualidade do lote de cada 
produto, emitido pelo laboratório produtor.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CIS-AMOSC (ÓRGÃO GERENCIADOR)
6.1 Gerenciar a Ata de Registro de Preços.
6.2 Analisar e responder os questionamentos encaminhados pelo FORNECEDOR.
6.3 Emitir pareceres, elaborar e assinar Termos Aditivos às Atas de Registros de Preços.
6.4 Comunicar aos municípios consorciados, sempre que houver alterações nas condições firmadas nas Atas de Registros de preços.
6.5 Notificar extrajudicialmente o FORNECEDOR e aplicar-lhe as penalidades previstas na legislação e no Edital, assegurado o direito do 
contraditório e da ampla defesa.
6.6 Suspender o acesso do município ao sistema informatizado de pedidos de medicamentos quando este encontra-se inadimplente por 
prazo superior a 60 (sessenta) dias.
6.8 Receber e conferir os medicamentos entregues pelos fornecedores, enviando-os aos municípios solicitantes, acompanhados das respec-
tivas notas fiscais.
6.9 Rejeitar no todo ou em parte os produtos que o FORNECEDOR entregar fora das especificações do Edital.
6.10 Comunicar ao FORNECEDOR até o 5º dia útil, após a apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento 
dos produtos adquiridos e/ou a suspensão do pagamento até a entrega total dos medicamentos solicitados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS
7.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados.
7.2 Permitir a entrega de medicamentos de referência, genéricos e similares nos termos da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 58 
de 10/10/2014.
7.3 Fiscalizar a execução do contrato, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicar ao Consórcio as ocorrências de quais-
quer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte do FORNECEDOR.
7.4 Efetuar o pagamento ao CIS-AMOSC no prazo e condições estabelecidos nos contratos de rateio.

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO
8.1 Em atendimento ao disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, a fiscalização e o acompanhamento da exe-
cução da Ata de Registro de Preços e a entrega do objeto ficam sob o encargo e responsabilidade da comissão e ou servidor designado 
pelo município.
8.2 Os integrantes da comissão ou servidor anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
8.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência da comissão ou servidor deverão ser solicitadas a seus superiores em 
tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
8.4 A fiscalização por parte do Contratante não exclui nem reduz a responsabilidade do FORNECEDOR, inclusive perante terceiros, por 
qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos, ressaltando-se, ainda, que mesmo atestado o serviço adquirido, subsistirá a respon-
sabilidade do FORNECEDOR pela qualidade e segurança deste último.

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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9.1 As empresas que não cumprirem as condições previstas no Edital de Pregão Eletrônico nº 01/2020 e/ou da Ata de Registro de Preços 
ficam sujeitas às seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária não superior a 5 (cinco) anos, aplicada segundo a natureza e da gravidade da falta cometida;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
9.2 A advertência será emitida pelo Consórcio sempre que a contratada descumprir qualquer obrigação;
9.3 A penalidade de multa será imposta à contratada pelo atraso injustificado na entrega do medicamento, de acordo com as alíquotas a 
seguir:
a) multa compensatória, no percentual de 10% (dez por cento), aplicado sobre o valor total da ordem de compra inadimplida;
b) multa moratória, no percentual de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, até o máximo de trinta dias, aplicado sobre o valor 
total da ordem de compra inadimplida;
9.4 A aplicação da multa não impede que sejam aplicadas outras penalidades, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo pro-
cesso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
9.5 Se a proponente não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo assinalado, ser-lhe-á aplicada a penalidade prevista na alínea “c” do 
item 9.1.
9.6 As sanções administrativas poderão ser aplicadas sem prejuízo da cobrança de perdas e danos e das ações penais cabíveis.
9.7 As multas aplicadas às empresas licitantes/contratadas deverão ser recolhidas ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa 
Catarina – CIS-AMOSC, em até 30 (trinta) dias, contados da Notificação de Imposição de Penalidade, assegurado o direito ao contraditório 
e a ampla defesa.
9.8 A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação administrativa ou judicial, sendo exigível desde a data do ato, fato ou 
omissão que lhe tiver dado causa.
9.9 A suspensão impossibilitará a participação da empresa em licitações deflagradas pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de 
Santa Catarina – CIS-AMOSC, de acordo com os prazos a seguir:
a) por até 30 (trinta) dias, quando aplicada a pena de advertência emitida pela Administração e a empresa permanecer inadimplente;
b) por até 90 (noventa) dias, quando a empresa interessada solicitar cancelamento da proposta após a abertura e antes do resultado do 
julgamento;
c) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços;
d) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada motivar a rescisão total ou parcial da autorização de fornecimento e/ou a Ata 
de Registro de Preços;
e) por até 12 (doze) meses, quando a empresa praticar atos que claramente visem à frustração dos objetivos da licitação;
f) por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a empresa apresentar documentos fraudulentos nas licitações;
g) por até 5 (cinco) anos, quando a fornecedora convocada dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar a Ata de Registro de 
Preços, 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, se comportar de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
h) até a realização do pagamento, quando a empresa receber qualquer das multas previstas no item anterior;
9.9.1 A suspensão do direito de licitar poderá ser ampliada até o dobro, em caso de reincidência;
9.10 A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Presidente do CIS-AMOSC;
9.10.1 A declaração de inidoneidade permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punibilidade ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a autoridade que a aplicou;
9.10.2 A declaração de inidoneidade terá seus efeitos extensivos a toda Administração Pública;
9.11 As sanções previstas neste edital poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais que:
a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
9.12 Fica facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penalidades previstas neste edital, no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
a contar do recebimento da notificação, que será dirigido ao Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina 
– CIS-AMOSC.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1 O presente ajuste poderá ser rescindido, independentemente 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 – DOS PREÇOS E DO REAJUSTE
11.1 Os preços são os constantes da Ata de Registro de Preços, vedado qualquer reajustamento durante o prazo de validade da Ata de 
Registro de Preços, salvo para manter o equilíbrio econômico-financeiro da proposta, nos termos da alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 
nº 8.666/93.
11.2 O preço reequilibrado proposto não poderá ultrapassar o valor praticado no mercado.
11.2.1 O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser instruído com os seguintes documentos:
a) requerimento assinado pelo representante legal da empresa e encaminhado via correios ou protocolado diretamente na sede do órgão 
gerenciador (CIS-AMOSC);
b) cópia de documentos que comprovem o alegado (notas fiscais anteriores e posteriores ao certame, ofício/carta de laboratório, cópia da 
norma que autorizou o reajuste de preços dos medicamentos, outros documentos que entender indispensáveis);
c) demonstrativo abaixo devidamente preenchido (um para cada item).
Item da licitação
Descrição do item
Marca

DADOS QUE SERVIRAM DE BASE PARA OFERTA DE PREÇOS NA LICITAÇÃO DADOS PARA COMPROVAR O PEDIDO DE REEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO
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Preço registrado na licitação Novo preço proposto
Preço de compra antes licitação Preço de compra atual
Data da compra Data da compra
Nº Nota Fiscal Nº Nota Fiscal

% da margem sobre o preço de compra % da margem sobre o preço 
de compra

11.2.2 As cópias das Notas Fiscais devem ser do mesmo laboratório/indústria;
11.3 O CIS-AMOSC poderá, a qualquer tempo, reduzir os preços registrados, de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado 
realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional ou internacional.
11.4 Ainda que ocorra a situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, fica facultado ao CIS-AMOSC, antes de 
deferir o pedido de reequilíbrio, consultar o preço das demais empresas participantes, observada a ordem de classificação, para contratar 
com a empresa que apresentar o menor preço, liberando a requerente do compromisso de entregar o produto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
12.1 O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) recusar-se a celebrar o ajuste ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido, 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 Administração nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993;
f) for impedido de licitar e contratar com o Consorcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina CIS-AMOSC ou qualquer um dos 
Municípios Consorciados, nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
12.2 O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da 
autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR.
12.3 O FORNECEDOR poderá requerer o cancelamento/desistência de item(ns) com preço(s) registrado(s) na Ata de Registro de Preços, na 
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a execução do instrumento contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força 
maior, devidamente justificado e instruído com documentos que comprovem o alegado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1 As despesas decorrentes da aquisição do objeto da presente Ata de Registro de Preços correrão à conta de dotação específica do 
orçamento do município, aprovado para os exercícios de 2020 e 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO
14.1 A presente Ata de Registro de Preços está vinculada ao Processo Licitatório n° 33/2020, Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 
01/2020 realizado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina – CIS-AMOSC (ÓRGÃO GERENCIADOR).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1 A Ata de Registro de Preços terá prazo de vigência da de 14 (quatorze) meses, contados a partir de sua assinatura, prazo suficiente 
para quitação dos pagamentos.
1.2.1 O prazo para execução do fornecimento será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, mediante justificativa, 
nos termos da Lei 8.666/1993 e Decreto Federal n. 7.892/2013.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 Observados os critérios e condições estabelecidas no Edital, o Consórcio CIS-AMOSC poderá comprar de mais de um fornecedor re-
gistrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem, quando o primeiro classificado não possua 
capacidade de fornecimento da quantidade solicitada.
16.2 A existência de preços registrados não obriga o CIS-AMOSC a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a reali-
zação de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em 
igualdade de condições.
16.3 O FORNECEDOR signatário desta Ata de Registro de Preços declara estar ciente das suas obrigações para com o CIS-AMOSC (ÓRGÃO 
GERENCIADOR) e com os municípios consorciados, nos termos do Edital e da proposta, que passam a fazer parte integrante do presente 
instrumento e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
17.1 É competente o foro da Comarca de Chapecó-SC, para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de 
Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em 3 (três) vias de igual teor e forma.

Chapecó/SC, 10 de Junho de 2020.
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA 
(CIS-AMOSC) ELCIO LUIS BORDIGNON REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENTE
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ATA 28/2020
Publicação Nº 2527148

UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 60.665.981/0009-75, esta-
belecida na Rodovia Fernão Dias, BR 381, s/n, Parte 2, Km 862,5, Distrito Industrial de Algodão, Bairro Algodão, CEP: 37.556-830, Pouso 
Alegre/MG
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 28/2020

Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, presentes de um lado, o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE 
SANTA CATARINA – CIS-AMOSC, consórcio público, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, inscrito no CNPJ 
sob o nº 01.336.261/0001-40, com sede na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, Município de Chapecó, Estado de Santa Catarina, 
representado por sua Presidente, Senhora JANETE PARAVIZI BIANCHIN, brasileira, Prefeita do Município de Arvoredo, doravante denomina-
do ORGÃO GERENCIADOR, e os MUNICÍPIOS DE ABELARDO LUZ, ÁGUAS FRIAS, ÁGUAS DE CHAPECÓ, ARVOREDO, BOM JESUS, CAXAMBU 
DO SUL, CAMPO ERÊ, CORONEL FREITAS, CORONEL MARTINS, FORMOSA DO SUL, GALVÃO, GUATAMBU, IRATI, JARDINÓPOLIS, MAREMA, 
NOVA ERECHIM, NOVA ITABERABA, NOVO HORIZONTE, PAIAL, PLANALTO ALEGRE, PONTE SERRADA, QUILOMBO, SANTIAGO DO SUL, 
SÃO CARLOS, SERRA ALTA, SUL BRASIL E UNIÃO DO OESTE doravante denominado ORGÃO PARTICIPANTE, RESOLVEM Registrar os Preços 
em favor da empresa PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 
o nº 85.247.385/0001-49, com sede na Rua Uruguai, 1538-E, Bairro Santa Maria, CEP: 89.812-226, cidade de Chapecó/SC, por seu Sócio 
Administrador, Senhor Christiano Altair Mattana Giordani, doravante denominado FORNECEDOR, para fornecimento dos itens inseridos na 
tabela anexa, parte integrante do presente instrumento, sujeitando-se as partes às determinações da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a 
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e as Resoluções do CIS-AMOSC nº 03, de 17 de junho de 2014; nº 04, de 03 de novembro de 2015 
e, nº 11 de 04 de março de 2020 e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INSUMOS E CORRELATOS – FARMÁCIA 
BÁSICA E PSICOTRÓPICOS, tendo por objeto a contratação de fornecedores para atender a demanda dos municípios que fazem parte do 
Consorcio Intermunicipal de Saúde – CIS-AMOSC, de acordo com as condições e especificações constantes no presente edital, inclusive em 
seus anexos, notadamente o Anexo I do Edital de Pregão, que vincula o Termo de Referência, a partir da assinatura do presente instrumento 
pelo período de 12 meses.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS (MEDICAMENTOS)
2.1 A solicitação dos produtos registrados será efetivada por meio de Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra, contendo as seguin-
tes informações:
a) a Razão Social e o CNPJ do órgão solicitante;
b) o número da Ata e o número da Autorização de Compra;
c) o nome do FORNECEDOR, o nº do Processo Licitatório e da Ata de Registro de Preços;
d) item, descrição e a quantidade do produto requisitado;
e) o valor unitário e total;
f) a dotação orçamentária;
g) as condições de pagamento, o local e prazo de entrega.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA DOS MEDICAMENTOS
3.1 Os medicamentos deverão ser entregues na sede do CIS-AMOSC, na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, na cidade de Cha-
pecó/SC, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento da Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra.
3.2 O desatendimento do prazo estabelecido no item anterior, salvo mediante justificativa prévia e aceita pelo CIS-AMOSC, sujeitará a infra-
tora às penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços.
3.3 Todas as despesas relacionadas à entrega correrão por conta do FORNECEDOR.

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 . O pagamento ocorrerá até o 30º (trigésimo) dia do mês posterior ao da data do aceite definitivo da mercadoria e da nota fiscal, o qual 
será através de crédito, mediante transferência on line, DOC ou TED na conta corrente da Contratada (A conta corrente deve ser em nome 
de pessoa jurídica, conforme CNPJ da proponente), caso seja necessário no decorrer da execução do contrato a troca de Conta Bancária, a 
Contratada deverá solicitar através de Ofício ao Setor de Tesouraria.
4.2. Na eventualidade de atraso nos pagamentos serão aceitas reclamações em até 90 (noventa) dias após seu vencimento, se não o fizer 
de forma tempestiva, e, por via de consequência, expirar o prazo aqui estabelecido sem pleitear o respectivo pagamento, ocorrerá a pre-
clusão de seu direito.
4.3. A Contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes 
de mudança de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações na legislação pertinente.
4.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou nos documentos pertinentes à contratação, ou ainda, circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a contratada providencie as medidas saneadoras.
4.5. A iniciativa e encargo do cálculo da nota fiscal será de responsabilidade da Contratada cabendo ao CIS-AMOSC apenas a verificação do 
resultado obtido.
4.6. Na hipótese de irregularidade fiscal, a CONTRATADA deverá regularizar a sua situação no prazo de até 15 dias sob pena de aplicação 
das sanções contratuais e rescisão da ata de registro de preços. Enquanto perdurar a irregularidade fiscal, não serão emitidos autorizações 
de fornecimento ou empenhos para a licitante que estiver nessa situação.
4.7. Somente serão pagos os valores relativos aos produtos efetivamente entregues, conforme necessidade da Administração, sendo que 
esta não estará obrigada a adquirir a quantidade total dos produtos constantes no anexo I.
4.8. Não poderá ser cobrado qualquer tipo de despesa senão única e exclusivamente o valor dos itens contratados.
4.9. A Contratada deverá apresentar como condição para o recebimento de cada parcela os seguintes documentos, dentro do prazo de 
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validade: Certidão Negativa de Débito (CND) relativa aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, Estadual, Municipal, Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS) e Débitos Trabalhista (CNDT).
4.10 A Razão Social e o CNPJ constantes das Notas Fiscais deverão coincidir com aquele fornecido na fase de habilitação/propostas.
4.11 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação e/ou de qualquer obrigação financeira que 
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços, juros ou cor-
reção monetária.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
5.1 Fornecer o objeto nas condições estipuladas no Edital, na Proposta e na Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra, isentos de 
defeitos de fabricação, e com prazo de validade superior a 12 (doze) meses, contado da data de entrega dos mesmos.
5.2 Entregar os produtos solicitados na sede do CIS-AMOSC, na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, CEP 89802-260, Chapecó/SC, 
acompanhados da Nota Fiscal Eletrônica preenchida com a especificação do(s) produto(s), data de fabricação, prazo de validade, número 
do lote e nome do fabricante do(s) medicamento(s) entregue(s).
5.3 Realizar o transporte dos produtos adequadamente, em ambiente climatizado, com controle de temperatura, mantendo-os em perfeitas 
condições de armazenamento para garantir a total eficiência e qualidade.
5.3.1 A inobservância das obrigações contidas no item anterior poderá ensejar a devolução dos produtos e a aplicação das penalidades 
previstas no Edital.
5.4 Substituir, as suas expensas, no todo em parte o(s) produto(s) em que se verifiquem danos em decorrência decorrente de qualquer 
evento (problemas de transporte, defeito de fabricação ou de armazenagem, reprovado pelo município), no prazo de até 05 (cinco) dias 
corridos, improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente.
5.5 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
5.6 Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, sendo que sua inadimplên-
cia, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, 
nem poderá onerar o objeto do contrato.
5.7 Comunicar ao CIS-AMOSC, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos 
que impossibilite o seu cumprimento.
5.8 Manter a garantia e qualidade dos produtos de acordo com as especificações definidas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
5.9 Manter as condições de habilitação e qualificação técnica exigida no Edital do Pregão, comprovando-as sempre que solicitado pelo ÒR-
GÃO GERENCIADOR.
5.10 A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos o Certificado de Registro de Produto, dentro do prazo 
de validade, o qual poderá ser emitido, via internet, do site da ANVISA.
5.11 A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos Certificado de Controle de Qualidade do lote de cada 
produto, emitido pelo laboratório produtor.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CIS-AMOSC (ÓRGÃO GERENCIADOR)
6.1 Gerenciar a Ata de Registro de Preços.
6.2 Analisar e responder os questionamentos encaminhados pelo FORNECEDOR.
6.3 Emitir pareceres, elaborar e assinar Termos Aditivos às Atas de Registros de Preços.
6.4 Comunicar aos municípios consorciados, sempre que houver alterações nas condições firmadas nas Atas de Registros de preços.
6.5 Notificar extrajudicialmente o FORNECEDOR e aplicar-lhe as penalidades previstas na legislação e no Edital, assegurado o direito do 
contraditório e da ampla defesa.
6.6 Suspender o acesso do município ao sistema informatizado de pedidos de medicamentos quando este encontra-se inadimplente por 
prazo superior a 60 (sessenta) dias.
6.8 Receber e conferir os medicamentos entregues pelos fornecedores, enviando-os aos municípios solicitantes, acompanhados das respec-
tivas notas fiscais.
6.9 Rejeitar no todo ou em parte os produtos que o FORNECEDOR entregar fora das especificações do Edital.
6.10 Comunicar ao FORNECEDOR até o 5º dia útil, após a apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento 
dos produtos adquiridos e/ou a suspensão do pagamento até a entrega total dos medicamentos solicitados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS
7.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados.
7.2 Permitir a entrega de medicamentos de referência, genéricos e similares nos termos da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 58 
de 10/10/2014.
7.3 Fiscalizar a execução do contrato, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicar ao Consórcio as ocorrências de quais-
quer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte do FORNECEDOR.
7.4 Efetuar o pagamento ao CIS-AMOSC no prazo e condições estabelecidos nos contratos de rateio.

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO
8.1 Em atendimento ao disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, a fiscalização e o acompanhamento da exe-
cução da Ata de Registro de Preços e a entrega do objeto ficam sob o encargo e responsabilidade da comissão e ou servidor designado 
pelo município.
8.2 Os integrantes da comissão ou servidor anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
8.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência da comissão ou servidor deverão ser solicitadas a seus superiores em 
tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
8.4 A fiscalização por parte do Contratante não exclui nem reduz a responsabilidade do FORNECEDOR, inclusive perante terceiros, por 
qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos, ressaltando-se, ainda, que mesmo atestado o serviço adquirido, subsistirá a respon-
sabilidade do FORNECEDOR pela qualidade e segurança deste último.
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CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1 As empresas que não cumprirem as condições previstas no Edital de Pregão Eletrônico nº 01/2020 e/ou da Ata de Registro de Preços 
ficam sujeitas às seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária não superior a 5 (cinco) anos, aplicada segundo a natureza e da gravidade da falta cometida;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
9.2 A advertência será emitida pelo Consórcio sempre que a contratada descumprir qualquer obrigação;
9.3 A penalidade de multa será imposta à contratada pelo atraso injustificado na entrega do medicamento, de acordo com as alíquotas a 
seguir:
a) multa compensatória, no percentual de 10% (dez por cento), aplicado sobre o valor total da ordem de compra inadimplida;
b) multa moratória, no percentual de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, até o máximo de trinta dias, aplicado sobre o valor 
total da ordem de compra inadimplida;
9.4 A aplicação da multa não impede que sejam aplicadas outras penalidades, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo pro-
cesso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
9.5 Se a proponente não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo assinalado, ser-lhe-á aplicada a penalidade prevista na alínea “c” do 
item 9.1.
9.6 As sanções administrativas poderão ser aplicadas sem prejuízo da cobrança de perdas e danos e das ações penais cabíveis.
9.7 As multas aplicadas às empresas licitantes/contratadas deverão ser recolhidas ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa 
Catarina – CIS-AMOSC, em até 30 (trinta) dias, contados da Notificação de Imposição de Penalidade, assegurado o direito ao contraditório 
e a ampla defesa.
9.8 A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação administrativa ou judicial, sendo exigível desde a data do ato, fato ou 
omissão que lhe tiver dado causa.
9.9 A suspensão impossibilitará a participação da empresa em licitações deflagradas pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de 
Santa Catarina – CIS-AMOSC, de acordo com os prazos a seguir:
a) por até 30 (trinta) dias, quando aplicada a pena de advertência emitida pela Administração e a empresa permanecer inadimplente;
b) por até 90 (noventa) dias, quando a empresa interessada solicitar cancelamento da proposta após a abertura e antes do resultado do 
julgamento;
c) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços;
d) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada motivar a rescisão total ou parcial da autorização de fornecimento e/ou a Ata 
de Registro de Preços;
e) por até 12 (doze) meses, quando a empresa praticar atos que claramente visem à frustração dos objetivos da licitação;
f) por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a empresa apresentar documentos fraudulentos nas licitações;
g) por até 5 (cinco) anos, quando a fornecedora convocada dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar a Ata de Registro de 
Preços, 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, se comportar de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
h) até a realização do pagamento, quando a empresa receber qualquer das multas previstas no item anterior;
9.9.1 A suspensão do direito de licitar poderá ser ampliada até o dobro, em caso de reincidência;
9.10 A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Presidente do CIS-AMOSC;
9.10.1 A declaração de inidoneidade permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punibilidade ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a autoridade que a aplicou;
9.10.2 A declaração de inidoneidade terá seus efeitos extensivos a toda Administração Pública;
9.11 As sanções previstas neste edital poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais que:
a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
9.12 Fica facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penalidades previstas neste edital, no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
a contar do recebimento da notificação, que será dirigido ao Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina 
– CIS-AMOSC.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1 O presente ajuste poderá ser rescindido, independentemente 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 – DOS PREÇOS E DO REAJUSTE
11.1 Os preços são os constantes da Ata de Registro de Preços, vedado qualquer reajustamento durante o prazo de validade da Ata de 
Registro de Preços, salvo para manter o equilíbrio econômico-financeiro da proposta, nos termos da alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 
nº 8.666/93.
11.2 O preço reequilibrado proposto não poderá ultrapassar o valor praticado no mercado.
11.2.1 O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser instruído com os seguintes documentos:
a) requerimento assinado pelo representante legal da empresa e encaminhado via correios ou protocolado diretamente na sede do órgão 
gerenciador (CIS-AMOSC);
b) cópia de documentos que comprovem o alegado (notas fiscais anteriores e posteriores ao certame, ofício/carta de laboratório, cópia da 
norma que autorizou o reajuste de preços dos medicamentos, outros documentos que entender indispensáveis);
c) demonstrativo abaixo devidamente preenchido (um para cada item).
Item da licitação
Descrição do item
Marca
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DADOS QUE SERVIRAM DE BASE PARA OFERTA DE PREÇOS NA LICITAÇÃO DADOS PARA COMPROVAR O PEDIDO DE REEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO

Preço registrado na licitação Novo preço proposto
Preço de compra antes licitação Preço de compra atual
Data da compra Data da compra
Nº Nota Fiscal Nº Nota Fiscal

% da margem sobre o preço de compra % da margem sobre o preço 
de compra

11.2.2 As cópias das Notas Fiscais devem ser do mesmo laboratório/indústria;
11.3 O CIS-AMOSC poderá, a qualquer tempo, reduzir os preços registrados, de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado 
realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional ou internacional.
11.4 Ainda que ocorra a situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, fica facultado ao CIS-AMOSC, antes de 
deferir o pedido de reequilíbrio, consultar o preço das demais empresas participantes, observada a ordem de classificação, para contratar 
com a empresa que apresentar o menor preço, liberando a requerente do compromisso de entregar o produto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
12.1 O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) recusar-se a celebrar o ajuste ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido, 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 Administração nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993;
f) for impedido de licitar e contratar com o Consorcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina CIS-AMOSC ou qualquer um dos 
Municípios Consorciados, nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
12.2 O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da 
autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR.
12.3 O FORNECEDOR poderá requerer o cancelamento/desistência de item(ns) com preço(s) registrado(s) na Ata de Registro de Preços, na 
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a execução do instrumento contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força 
maior, devidamente justificado e instruído com documentos que comprovem o alegado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1 As despesas decorrentes da aquisição do objeto da presente Ata de Registro de Preços correrão à conta de dotação específica do 
orçamento do município, aprovado para os exercícios de 2020 e 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO
14.1 A presente Ata de Registro de Preços está vinculada ao Processo Licitatório n° 33/2020, Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 
01/2020 realizado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina – CIS-AMOSC (ÓRGÃO GERENCIADOR).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1 A Ata de Registro de Preços terá prazo de vigência da de 14 (quatorze) meses, contados a partir de sua assinatura, prazo suficiente 
para quitação dos pagamentos.
1.2.1 O prazo para execução do fornecimento será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, mediante justificativa, 
nos termos da Lei 8.666/1993 e Decreto Federal n. 7.892/2013.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 Observados os critérios e condições estabelecidas no Edital, o Consórcio CIS-AMOSC poderá comprar de mais de um fornecedor re-
gistrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem, quando o primeiro classificado não possua 
capacidade de fornecimento da quantidade solicitada.
16.2 A existência de preços registrados não obriga o CIS-AMOSC a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a reali-
zação de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em 
igualdade de condições.
16.3 O FORNECEDOR signatário desta Ata de Registro de Preços declara estar ciente das suas obrigações para com o CIS-AMOSC (ÓRGÃO 
GERENCIADOR) e com os municípios consorciados, nos termos do Edital e da proposta, que passam a fazer parte integrante do presente 
instrumento e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
17.1 É competente o foro da Comarca de Chapecó-SC, para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de 
Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em 3 (três) vias de igual teor e forma.

Chapecó/SC, 10 de Junho de 2020.
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA 
(CIS-AMOSC) CHRISTIANO ALTAIR MATTANA GIORDANI REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENTE
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ATA 29 /2020
Publicação Nº 2527151

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 29/2020

Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, presentes de um lado, o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE 
DE SANTA CATARINA – CIS-AMOSC, consórcio público, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, inscrito no 
CNPJ sob o nº 01.336.261/0001-40, com sede na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, Município de Chapecó, Estado de Santa 
Catarina, representado por sua Presidente, Senhora JANETE PARAVIZI BIANCHIN, brasileira, Prefeita do Município de Arvoredo, doravante 
denominado ORGÃO GERENCIADOR, e os MUNICÍPIOS DE ABELARDO LUZ, ÁGUAS FRIAS, ÁGUAS DE CHAPECÓ, ARVOREDO, BOM JESUS, 
CAXAMBU DO SUL, CAMPO ERÊ, CORONEL FREITAS, CORONEL MARTINS, FORMOSA DO SUL, GALVÃO, GUATAMBU, IRATI, JARDINÓPOLIS, 
MAREMA, NOVA ERECHIM, NOVA ITABERABA, NOVO HORIZONTE, PAIAL, PLANALTO ALEGRE, PONTE SERRADA, QUILOMBO, SANTIAGO 
DO SUL, SÃO CARLOS, SERRA ALTA, SUL BRASIL E UNIÃO DO OESTE doravante denominado ORGÃO PARTICIPANTE, RESOLVEM Registrar 
os Preços em favor da empresa RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 
o nº 31.905.076/0001-90, com sede na Rua Minas Gerais, nº 370, Bairro Alvorada, na cidade de Francisco Beltrão/PR, CEP: 85.601-060, 
por seu Sócio Administrador, Senhor Narciso José Ronsani, doravante denominado FORNECEDOR, para fornecimento dos itens inseridos na 
tabela anexa, parte integrante do presente instrumento, sujeitando-se as partes às determinações da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a 
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e as Resoluções do CIS-AMOSC nº 03, de 17 de junho de 2014; nº 04, de 03 de novembro de 2015 
e, nº 11 de 04 de março de 2020 e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INSUMOS E CORRELATOS – FARMÁCIA 
BÁSICA E PSICOTRÓPICOS, tendo por objeto a contratação de fornecedores para atender a demanda dos municípios que fazem parte do 
Consorcio Intermunicipal de Saúde – CIS-AMOSC, de acordo com as condições e especificações constantes no presente edital, inclusive em 
seus anexos, notadamente o Anexo I do Edital de Pregão, que vincula o Termo de Referência, a partir da assinatura do presente instrumento 
pelo período de 12 meses.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS (MEDICAMENTOS)
2.1 A solicitação dos produtos registrados será efetivada por meio de Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra, contendo as seguin-
tes informações:
a) a Razão Social e o CNPJ do órgão solicitante;
b) o número da Ata e o número da Autorização de Compra;
c) o nome do FORNECEDOR, o nº do Processo Licitatório e da Ata de Registro de Preços;
d) item, descrição e a quantidade do produto requisitado;
e) o valor unitário e total;
f) a dotação orçamentária;
g) as condições de pagamento, o local e prazo de entrega.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA DOS MEDICAMENTOS
3.1 Os medicamentos deverão ser entregues na sede do CIS-AMOSC, na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, na cidade de Cha-
pecó/SC, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento da Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra.
3.2 O desatendimento do prazo estabelecido no item anterior, salvo mediante justificativa prévia e aceita pelo CIS-AMOSC, sujeitará a infra-
tora às penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços.
3.3 Todas as despesas relacionadas à entrega correrão por conta do FORNECEDOR.

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 . O pagamento ocorrerá até o 30º (trigésimo) dia do mês posterior ao da data do aceite definitivo da mercadoria e da nota fiscal, o qual 
será através de crédito, mediante transferência on line, DOC ou TED na conta corrente da Contratada (A conta corrente deve ser em nome 
de pessoa jurídica, conforme CNPJ da proponente), caso seja necessário no decorrer da execução do contrato a troca de Conta Bancária, a 
Contratada deverá solicitar através de Ofício ao Setor de Tesouraria.
4.2. Na eventualidade de atraso nos pagamentos serão aceitas reclamações em até 90 (noventa) dias após seu vencimento, se não o fizer 
de forma tempestiva, e, por via de consequência, expirar o prazo aqui estabelecido sem pleitear o respectivo pagamento, ocorrerá a pre-
clusão de seu direito.
4.3. A Contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes 
de mudança de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações na legislação pertinente.
4.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou nos documentos pertinentes à contratação, ou ainda, circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a contratada providencie as medidas saneadoras.
4.5. A iniciativa e encargo do cálculo da nota fiscal será de responsabilidade da Contratada cabendo ao CIS-AMOSC apenas a verificação do 
resultado obtido.
4.6. Na hipótese de irregularidade fiscal, a CONTRATADA deverá regularizar a sua situação no prazo de até 15 dias sob pena de aplicação 
das sanções contratuais e rescisão da ata de registro de preços. Enquanto perdurar a irregularidade fiscal, não serão emitidos autorizações 
de fornecimento ou empenhos para a licitante que estiver nessa situação.
4.7. Somente serão pagos os valores relativos aos produtos efetivamente entregues, conforme necessidade da Administração, sendo que 
esta não estará obrigada a adquirir a quantidade total dos produtos constantes no anexo I.
4.8. Não poderá ser cobrado qualquer tipo de despesa senão única e exclusivamente o valor dos itens contratados.
4.9. A Contratada deverá apresentar como condição para o recebimento de cada parcela os seguintes documentos, dentro do prazo de 
validade: Certidão Negativa de Débito (CND) relativa aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, Estadual, Municipal, Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS) e Débitos Trabalhista (CNDT).
4.10 A Razão Social e o CNPJ constantes das Notas Fiscais deverão coincidir com aquele fornecido na fase de habilitação/propostas.
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4.11 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação e/ou de qualquer obrigação financeira que 
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços, juros ou cor-
reção monetária.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
5.1 Fornecer o objeto nas condições estipuladas no Edital, na Proposta e na Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra, isentos de 
defeitos de fabricação, e com prazo de validade superior a 12 (doze) meses, contado da data de entrega dos mesmos.
5.2 Entregar os produtos solicitados na sede do CIS-AMOSC, na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, CEP 89802-260, Chapecó/SC, 
acompanhados da Nota Fiscal Eletrônica preenchida com a especificação do(s) produto(s), data de fabricação, prazo de validade, número 
do lote e nome do fabricante do(s) medicamento(s) entregue(s).
5.3 Realizar o transporte dos produtos adequadamente, em ambiente climatizado, com controle de temperatura, mantendo-os em perfeitas 
condições de armazenamento para garantir a total eficiência e qualidade.
5.3.1 A inobservância das obrigações contidas no item anterior poderá ensejar a devolução dos produtos e a aplicação das penalidades 
previstas no Edital.
5.4 Substituir, as suas expensas, no todo em parte o(s) produto(s) em que se verifiquem danos em decorrência decorrente de qualquer 
evento (problemas de transporte, defeito de fabricação ou de armazenagem, reprovado pelo município), no prazo de até 05 (cinco) dias 
corridos, improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente.
5.5 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
5.6 Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, sendo que sua inadimplên-
cia, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, 
nem poderá onerar o objeto do contrato.
5.7 Comunicar ao CIS-AMOSC, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos 
que impossibilite o seu cumprimento.
5.8 Manter a garantia e qualidade dos produtos de acordo com as especificações definidas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
5.9 Manter as condições de habilitação e qualificação técnica exigida no Edital do Pregão, comprovando-as sempre que solicitado pelo ÒR-
GÃO GERENCIADOR.
5.10 A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos o Certificado de Registro de Produto, dentro do prazo 
de validade, o qual poderá ser emitido, via internet, do site da ANVISA.
5.11 A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos Certificado de Controle de Qualidade do lote de cada 
produto, emitido pelo laboratório produtor.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CIS-AMOSC (ÓRGÃO GERENCIADOR)
6.1 Gerenciar a Ata de Registro de Preços.
6.2 Analisar e responder os questionamentos encaminhados pelo FORNECEDOR.
6.3 Emitir pareceres, elaborar e assinar Termos Aditivos às Atas de Registros de Preços.
6.4 Comunicar aos municípios consorciados, sempre que houver alterações nas condições firmadas nas Atas de Registros de preços.
6.5 Notificar extrajudicialmente o FORNECEDOR e aplicar-lhe as penalidades previstas na legislação e no Edital, assegurado o direito do 
contraditório e da ampla defesa.
6.6 Suspender o acesso do município ao sistema informatizado de pedidos de medicamentos quando este encontra-se inadimplente por 
prazo superior a 60 (sessenta) dias.
6.8 Receber e conferir os medicamentos entregues pelos fornecedores, enviando-os aos municípios solicitantes, acompanhados das respec-
tivas notas fiscais.
6.9 Rejeitar no todo ou em parte os produtos que o FORNECEDOR entregar fora das especificações do Edital.
6.10 Comunicar ao FORNECEDOR até o 5º dia útil, após a apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento 
dos produtos adquiridos e/ou a suspensão do pagamento até a entrega total dos medicamentos solicitados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS
7.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados.
7.2 Permitir a entrega de medicamentos de referência, genéricos e similares nos termos da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 58 
de 10/10/2014.
7.3 Fiscalizar a execução do contrato, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicar ao Consórcio as ocorrências de quais-
quer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte do FORNECEDOR.
7.4 Efetuar o pagamento ao CIS-AMOSC no prazo e condições estabelecidos nos contratos de rateio.

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO
8.1 Em atendimento ao disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, a fiscalização e o acompanhamento da exe-
cução da Ata de Registro de Preços e a entrega do objeto ficam sob o encargo e responsabilidade da comissão e ou servidor designado 
pelo município.
8.2 Os integrantes da comissão ou servidor anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
8.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência da comissão ou servidor deverão ser solicitadas a seus superiores em 
tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
8.4 A fiscalização por parte do Contratante não exclui nem reduz a responsabilidade do FORNECEDOR, inclusive perante terceiros, por 
qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos, ressaltando-se, ainda, que mesmo atestado o serviço adquirido, subsistirá a respon-
sabilidade do FORNECEDOR pela qualidade e segurança deste último.

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1 As empresas que não cumprirem as condições previstas no Edital de Pregão Eletrônico nº 01/2020 e/ou da Ata de Registro de Preços 



18/06/2020 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 3174

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 1306

ficam sujeitas às seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária não superior a 5 (cinco) anos, aplicada segundo a natureza e da gravidade da falta cometida;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
9.2 A advertência será emitida pelo Consórcio sempre que a contratada descumprir qualquer obrigação;
9.3 A penalidade de multa será imposta à contratada pelo atraso injustificado na entrega do medicamento, de acordo com as alíquotas a 
seguir:
a) multa compensatória, no percentual de 10% (dez por cento), aplicado sobre o valor total da ordem de compra inadimplida;
b) multa moratória, no percentual de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, até o máximo de trinta dias, aplicado sobre o valor 
total da ordem de compra inadimplida;
9.4 A aplicação da multa não impede que sejam aplicadas outras penalidades, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo pro-
cesso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
9.5 Se a proponente não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo assinalado, ser-lhe-á aplicada a penalidade prevista na alínea “c” do 
item 9.1.
9.6 As sanções administrativas poderão ser aplicadas sem prejuízo da cobrança de perdas e danos e das ações penais cabíveis.
9.7 As multas aplicadas às empresas licitantes/contratadas deverão ser recolhidas ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa 
Catarina – CIS-AMOSC, em até 30 (trinta) dias, contados da Notificação de Imposição de Penalidade, assegurado o direito ao contraditório 
e a ampla defesa.
9.8 A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação administrativa ou judicial, sendo exigível desde a data do ato, fato ou 
omissão que lhe tiver dado causa.
9.9 A suspensão impossibilitará a participação da empresa em licitações deflagradas pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de 
Santa Catarina – CIS-AMOSC, de acordo com os prazos a seguir:
a) por até 30 (trinta) dias, quando aplicada a pena de advertência emitida pela Administração e a empresa permanecer inadimplente;
b) por até 90 (noventa) dias, quando a empresa interessada solicitar cancelamento da proposta após a abertura e antes do resultado do 
julgamento;
c) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços;
d) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada motivar a rescisão total ou parcial da autorização de fornecimento e/ou a Ata 
de Registro de Preços;
e) por até 12 (doze) meses, quando a empresa praticar atos que claramente visem à frustração dos objetivos da licitação;
f) por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a empresa apresentar documentos fraudulentos nas licitações;
g) por até 5 (cinco) anos, quando a fornecedora convocada dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar a Ata de Registro de 
Preços, 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, se comportar de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
h) até a realização do pagamento, quando a empresa receber qualquer das multas previstas no item anterior;
9.9.1 A suspensão do direito de licitar poderá ser ampliada até o dobro, em caso de reincidência;
9.10 A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Presidente do CIS-AMOSC;
9.10.1 A declaração de inidoneidade permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punibilidade ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a autoridade que a aplicou;
9.10.2 A declaração de inidoneidade terá seus efeitos extensivos a toda Administração Pública;
9.11 As sanções previstas neste edital poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais que:
a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
9.12 Fica facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penalidades previstas neste edital, no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
a contar do recebimento da notificação, que será dirigido ao Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina 
– CIS-AMOSC.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1 O presente ajuste poderá ser rescindido, independentemente 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 – DOS PREÇOS E DO REAJUSTE
11.1 Os preços são os constantes da Ata de Registro de Preços, vedado qualquer reajustamento durante o prazo de validade da Ata de 
Registro de Preços, salvo para manter o equilíbrio econômico-financeiro da proposta, nos termos da alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 
nº 8.666/93.
11.2 O preço reequilibrado proposto não poderá ultrapassar o valor praticado no mercado.
11.2.1 O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser instruído com os seguintes documentos:
a) requerimento assinado pelo representante legal da empresa e encaminhado via correios ou protocolado diretamente na sede do órgão 
gerenciador (CIS-AMOSC);
b) cópia de documentos que comprovem o alegado (notas fiscais anteriores e posteriores ao certame, ofício/carta de laboratório, cópia da 
norma que autorizou o reajuste de preços dos medicamentos, outros documentos que entender indispensáveis);
c) demonstrativo abaixo devidamente preenchido (um para cada item).
Item da licitação
Descrição do item
Marca

DADOS QUE SERVIRAM DE BASE PARA OFERTA DE PREÇOS NA LICITAÇÃO DADOS PARA COMPROVAR O PEDIDO DE REEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO

Preço registrado na licitação Novo preço proposto
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Preço de compra antes licitação Preço de compra atual
Data da compra Data da compra
Nº Nota Fiscal Nº Nota Fiscal

% da margem sobre o preço de compra % da margem sobre o preço 
de compra

11.2.2 As cópias das Notas Fiscais devem ser do mesmo laboratório/indústria;
11.3 O CIS-AMOSC poderá, a qualquer tempo, reduzir os preços registrados, de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado 
realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional ou internacional.
11.4 Ainda que ocorra a situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, fica facultado ao CIS-AMOSC, antes de 
deferir o pedido de reequilíbrio, consultar o preço das demais empresas participantes, observada a ordem de classificação, para contratar 
com a empresa que apresentar o menor preço, liberando a requerente do compromisso de entregar o produto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
12.1 O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) recusar-se a celebrar o ajuste ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido, 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 Administração nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993;
f) for impedido de licitar e contratar com o Consorcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina CIS-AMOSC ou qualquer um dos 
Municípios Consorciados, nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
12.2 O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da 
autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR.
12.3 O FORNECEDOR poderá requerer o cancelamento/desistência de item(ns) com preço(s) registrado(s) na Ata de Registro de Preços, na 
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a execução do instrumento contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força 
maior, devidamente justificado e instruído com documentos que comprovem o alegado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1 As despesas decorrentes da aquisição do objeto da presente Ata de Registro de Preços correrão à conta de dotação específica do 
orçamento do município, aprovado para os exercícios de 2020 e 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO
14.1 A presente Ata de Registro de Preços está vinculada ao Processo Licitatório n° 33/2020, Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 
01/2020 realizado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina – CIS-AMOSC (ÓRGÃO GERENCIADOR).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1 A Ata de Registro de Preços terá prazo de vigência da de 14 (quatorze) meses, contados a partir de sua assinatura, prazo suficiente 
para quitação dos pagamentos.
1.2.1 O prazo para execução do fornecimento será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, mediante justificativa, 
nos termos da Lei 8.666/1993 e Decreto Federal n. 7.892/2013.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 Observados os critérios e condições estabelecidas no Edital, o Consórcio CIS-AMOSC poderá comprar de mais de um fornecedor re-
gistrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem, quando o primeiro classificado não possua 
capacidade de fornecimento da quantidade solicitada.
16.2 A existência de preços registrados não obriga o CIS-AMOSC a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a reali-
zação de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em 
igualdade de condições.
16.3 O FORNECEDOR signatário desta Ata de Registro de Preços declara estar ciente das suas obrigações para com o CIS-AMOSC (ÓRGÃO 
GERENCIADOR) e com os municípios consorciados, nos termos do Edital e da proposta, que passam a fazer parte integrante do presente 
instrumento e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
17.1 É competente o foro da Comarca de Chapecó-SC, para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de 
Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em 3 (três) vias de igual teor e forma.

Chapecó/SC, 10 de Junho de 2020.
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA 
(CIS-AMOSC)

NARCISO JOSÉ RONSANI
REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENTE
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ATA 30/2020
Publicação Nº 2527153

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 30/2020

Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, presentes de um lado, o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE 
DE SANTA CATARINA – CIS-AMOSC, consórcio público, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, inscrito no 
CNPJ sob o nº 01.336.261/0001-40, com sede na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, Município de Chapecó, Estado de Santa 
Catarina, representado por sua Presidente, Senhora JANETE PARAVIZI BIANCHIN, brasileira, Prefeita do Município de Arvoredo, doravante 
denominado ORGÃO GERENCIADOR, e os MUNICÍPIOS DE ABELARDO LUZ, ÁGUAS FRIAS, ÁGUAS DE CHAPECÓ, ARVOREDO, BOM JESUS, 
CAXAMBU DO SUL, CAMPO ERÊ, CORONEL FREITAS, CORONEL MARTINS, FORMOSA DO SUL, GALVÃO, GUATAMBU, IRATI, JARDINÓPOLIS, 
MAREMA, NOVA ERECHIM, NOVA ITABERABA, NOVO HORIZONTE, PAIAL, PLANALTO ALEGRE, PONTE SERRADA, QUILOMBO, SANTIAGO 
DO SUL, SÃO CARLOS, SERRA ALTA, SUL BRASIL E UNIÃO DO OESTE doravante denominado ORGÃO PARTICIPANTE, RESOLVEM Registrar 
os Preços em favor da empresa S & R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
sob o nº 04.889.315/0001-92, situada na Rua Regente Diogo A. Feijó, nº 451 – D, Bairro São Cristóvão, na cidade de Chapecó/SC – CEP: 
89.803-230, neste ato representada pelo seu representante legal, Senhor Sergio Jacir Portela, doravante denominado FORNECEDOR, para 
fornecimento dos itens inseridos na tabela anexa, parte integrante do presente instrumento, sujeitando-se as partes às determinações da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e as Resoluções do CIS-AMOSC nº 03, de 17 de junho de 2014; 
nº 04, de 03 de novembro de 2015 e, nº 11 de 04 de março de 2020 e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata 
de Registro de Preços.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INSUMOS E CORRELATOS – FARMÁCIA 
BÁSICA E PSICOTRÓPICOS, tendo por objeto a contratação de fornecedores para atender a demanda dos municípios que fazem parte do 
Consorcio Intermunicipal de Saúde – CIS-AMOSC, de acordo com as condições e especificações constantes no presente edital, inclusive em 
seus anexos, notadamente o Anexo I do Edital de Pregão, que vincula o Termo de Referência, a partir da assinatura do presente instrumento 
pelo período de 12 meses.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS (MEDICAMENTOS)
2.1 A solicitação dos produtos registrados será efetivada por meio de Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra, contendo as seguin-
tes informações:
a) a Razão Social e o CNPJ do órgão solicitante;
b) o número da Ata e o número da Autorização de Compra;
c) o nome do FORNECEDOR, o nº do Processo Licitatório e da Ata de Registro de Preços;
d) item, descrição e a quantidade do produto requisitado;
e) o valor unitário e total;
f) a dotação orçamentária;
g) as condições de pagamento, o local e prazo de entrega.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA DOS MEDICAMENTOS
3.1 Os medicamentos deverão ser entregues na sede do CIS-AMOSC, na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, na cidade de Cha-
pecó/SC, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento da Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra.
3.2 O desatendimento do prazo estabelecido no item anterior, salvo mediante justificativa prévia e aceita pelo CIS-AMOSC, sujeitará a infra-
tora às penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços.
3.3 Todas as despesas relacionadas à entrega correrão por conta do FORNECEDOR.

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 . O pagamento ocorrerá até o 30º (trigésimo) dia do mês posterior ao da data do aceite definitivo da mercadoria e da nota fiscal, o qual 
será através de crédito, mediante transferência on line, DOC ou TED na conta corrente da Contratada (A conta corrente deve ser em nome 
de pessoa jurídica, conforme CNPJ da proponente), caso seja necessário no decorrer da execução do contrato a troca de Conta Bancária, a 
Contratada deverá solicitar através de Ofício ao Setor de Tesouraria.
4.2. Na eventualidade de atraso nos pagamentos serão aceitas reclamações em até 90 (noventa) dias após seu vencimento, se não o fizer 
de forma tempestiva, e, por via de consequência, expirar o prazo aqui estabelecido sem pleitear o respectivo pagamento, ocorrerá a pre-
clusão de seu direito.
4.3. A Contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes 
de mudança de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações na legislação pertinente.
4.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou nos documentos pertinentes à contratação, ou ainda, circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a contratada providencie as medidas saneadoras.
4.5. A iniciativa e encargo do cálculo da nota fiscal será de responsabilidade da Contratada cabendo ao CIS-AMOSC apenas a verificação do 
resultado obtido.
4.6. Na hipótese de irregularidade fiscal, a CONTRATADA deverá regularizar a sua situação no prazo de até 15 dias sob pena de aplicação 
das sanções contratuais e rescisão da ata de registro de preços. Enquanto perdurar a irregularidade fiscal, não serão emitidos autorizações 
de fornecimento ou empenhos para a licitante que estiver nessa situação.
4.7. Somente serão pagos os valores relativos aos produtos efetivamente entregues, conforme necessidade da Administração, sendo que 
esta não estará obrigada a adquirir a quantidade total dos produtos constantes no anexo I.
4.8. Não poderá ser cobrado qualquer tipo de despesa senão única e exclusivamente o valor dos itens contratados.
4.9. A Contratada deverá apresentar como condição para o recebimento de cada parcela os seguintes documentos, dentro do prazo de 
validade: Certidão Negativa de Débito (CND) relativa aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, Estadual, Municipal, Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS) e Débitos Trabalhista (CNDT).
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4.10 A Razão Social e o CNPJ constantes das Notas Fiscais deverão coincidir com aquele fornecido na fase de habilitação/propostas.
4.11 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação e/ou de qualquer obrigação financeira que 
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços, juros ou cor-
reção monetária.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
5.1 Fornecer o objeto nas condições estipuladas no Edital, na Proposta e na Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra, isentos de 
defeitos de fabricação, e com prazo de validade superior a 12 (doze) meses, contado da data de entrega dos mesmos.
5.2 Entregar os produtos solicitados na sede do CIS-AMOSC, na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, CEP 89802-260, Chapecó/SC, 
acompanhados da Nota Fiscal Eletrônica preenchida com a especificação do(s) produto(s), data de fabricação, prazo de validade, número 
do lote e nome do fabricante do(s) medicamento(s) entregue(s).
5.3 Realizar o transporte dos produtos adequadamente, em ambiente climatizado, com controle de temperatura, mantendo-os em perfeitas 
condições de armazenamento para garantir a total eficiência e qualidade.
5.3.1 A inobservância das obrigações contidas no item anterior poderá ensejar a devolução dos produtos e a aplicação das penalidades 
previstas no Edital.
5.4 Substituir, as suas expensas, no todo em parte o(s) produto(s) em que se verifiquem danos em decorrência decorrente de qualquer 
evento (problemas de transporte, defeito de fabricação ou de armazenagem, reprovado pelo município), no prazo de até 05 (cinco) dias 
corridos, improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente.
5.5 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
5.6 Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, sendo que sua inadimplên-
cia, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, 
nem poderá onerar o objeto do contrato.
5.7 Comunicar ao CIS-AMOSC, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos 
que impossibilite o seu cumprimento.
5.8 Manter a garantia e qualidade dos produtos de acordo com as especificações definidas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
5.9 Manter as condições de habilitação e qualificação técnica exigida no Edital do Pregão, comprovando-as sempre que solicitado pelo ÒR-
GÃO GERENCIADOR.
5.10 A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos o Certificado de Registro de Produto, dentro do prazo 
de validade, o qual poderá ser emitido, via internet, do site da ANVISA.
5.11 A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos Certificado de Controle de Qualidade do lote de cada 
produto, emitido pelo laboratório produtor.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CIS-AMOSC (ÓRGÃO GERENCIADOR)
6.1 Gerenciar a Ata de Registro de Preços.
6.2 Analisar e responder os questionamentos encaminhados pelo FORNECEDOR.
6.3 Emitir pareceres, elaborar e assinar Termos Aditivos às Atas de Registros de Preços.
6.4 Comunicar aos municípios consorciados, sempre que houver alterações nas condições firmadas nas Atas de Registros de preços.
6.5 Notificar extrajudicialmente o FORNECEDOR e aplicar-lhe as penalidades previstas na legislação e no Edital, assegurado o direito do 
contraditório e da ampla defesa.
6.6 Suspender o acesso do município ao sistema informatizado de pedidos de medicamentos quando este encontra-se inadimplente por 
prazo superior a 60 (sessenta) dias.
6.8 Receber e conferir os medicamentos entregues pelos fornecedores, enviando-os aos municípios solicitantes, acompanhados das respec-
tivas notas fiscais.
6.9 Rejeitar no todo ou em parte os produtos que o FORNECEDOR entregar fora das especificações do Edital.
6.10 Comunicar ao FORNECEDOR até o 5º dia útil, após a apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento 
dos produtos adquiridos e/ou a suspensão do pagamento até a entrega total dos medicamentos solicitados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS
7.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados.
7.2 Permitir a entrega de medicamentos de referência, genéricos e similares nos termos da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 58 
de 10/10/2014.
7.3 Fiscalizar a execução do contrato, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicar ao Consórcio as ocorrências de quais-
quer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte do FORNECEDOR.
7.4 Efetuar o pagamento ao CIS-AMOSC no prazo e condições estabelecidos nos contratos de rateio.

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO
8.1 Em atendimento ao disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, a fiscalização e o acompanhamento da exe-
cução da Ata de Registro de Preços e a entrega do objeto ficam sob o encargo e responsabilidade da comissão e ou servidor designado 
pelo município.
8.2 Os integrantes da comissão ou servidor anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
8.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência da comissão ou servidor deverão ser solicitadas a seus superiores em 
tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
8.4 A fiscalização por parte do Contratante não exclui nem reduz a responsabilidade do FORNECEDOR, inclusive perante terceiros, por 
qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos, ressaltando-se, ainda, que mesmo atestado o serviço adquirido, subsistirá a respon-
sabilidade do FORNECEDOR pela qualidade e segurança deste último.

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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9.1 As empresas que não cumprirem as condições previstas no Edital de Pregão Eletrônico nº 01/2020 e/ou da Ata de Registro de Preços 
ficam sujeitas às seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária não superior a 5 (cinco) anos, aplicada segundo a natureza e da gravidade da falta cometida;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
9.2 A advertência será emitida pelo Consórcio sempre que a contratada descumprir qualquer obrigação;
9.3 A penalidade de multa será imposta à contratada pelo atraso injustificado na entrega do medicamento, de acordo com as alíquotas a 
seguir:
a) multa compensatória, no percentual de 10% (dez por cento), aplicado sobre o valor total da ordem de compra inadimplida;
b) multa moratória, no percentual de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, até o máximo de trinta dias, aplicado sobre o valor 
total da ordem de compra inadimplida;
9.4 A aplicação da multa não impede que sejam aplicadas outras penalidades, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo pro-
cesso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
9.5 Se a proponente não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo assinalado, ser-lhe-á aplicada a penalidade prevista na alínea “c” do 
item 9.1.
9.6 As sanções administrativas poderão ser aplicadas sem prejuízo da cobrança de perdas e danos e das ações penais cabíveis.
9.7 As multas aplicadas às empresas licitantes/contratadas deverão ser recolhidas ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa 
Catarina – CIS-AMOSC, em até 30 (trinta) dias, contados da Notificação de Imposição de Penalidade, assegurado o direito ao contraditório 
e a ampla defesa.
9.8 A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação administrativa ou judicial, sendo exigível desde a data do ato, fato ou 
omissão que lhe tiver dado causa.
9.9 A suspensão impossibilitará a participação da empresa em licitações deflagradas pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de 
Santa Catarina – CIS-AMOSC, de acordo com os prazos a seguir:
a) por até 30 (trinta) dias, quando aplicada a pena de advertência emitida pela Administração e a empresa permanecer inadimplente;
b) por até 90 (noventa) dias, quando a empresa interessada solicitar cancelamento da proposta após a abertura e antes do resultado do 
julgamento;
c) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços;
d) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada motivar a rescisão total ou parcial da autorização de fornecimento e/ou a Ata 
de Registro de Preços;
e) por até 12 (doze) meses, quando a empresa praticar atos que claramente visem à frustração dos objetivos da licitação;
f) por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a empresa apresentar documentos fraudulentos nas licitações;
g) por até 5 (cinco) anos, quando a fornecedora convocada dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar a Ata de Registro de 
Preços, 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, se comportar de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
h) até a realização do pagamento, quando a empresa receber qualquer das multas previstas no item anterior;
9.9.1 A suspensão do direito de licitar poderá ser ampliada até o dobro, em caso de reincidência;
9.10 A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Presidente do CIS-AMOSC;
9.10.1 A declaração de inidoneidade permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punibilidade ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a autoridade que a aplicou;
9.10.2 A declaração de inidoneidade terá seus efeitos extensivos a toda Administração Pública;
9.11 As sanções previstas neste edital poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais que:
a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
9.12 Fica facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penalidades previstas neste edital, no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
a contar do recebimento da notificação, que será dirigido ao Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina 
– CIS-AMOSC.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1 O presente ajuste poderá ser rescindido, independentemente 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 – DOS PREÇOS E DO REAJUSTE
11.1 Os preços são os constantes da Ata de Registro de Preços, vedado qualquer reajustamento durante o prazo de validade da Ata de 
Registro de Preços, salvo para manter o equilíbrio econômico-financeiro da proposta, nos termos da alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 
nº 8.666/93.
11.2 O preço reequilibrado proposto não poderá ultrapassar o valor praticado no mercado.
11.2.1 O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser instruído com os seguintes documentos:
a) requerimento assinado pelo representante legal da empresa e encaminhado via correios ou protocolado diretamente na sede do órgão 
gerenciador (CIS-AMOSC);
b) cópia de documentos que comprovem o alegado (notas fiscais anteriores e posteriores ao certame, ofício/carta de laboratório, cópia da 
norma que autorizou o reajuste de preços dos medicamentos, outros documentos que entender indispensáveis);
c) demonstrativo abaixo devidamente preenchido (um para cada item).
Item da licitação
Descrição do item
Marca

DADOS QUE SERVIRAM DE BASE PARA OFERTA DE PREÇOS NA LICITAÇÃO DADOS PARA COMPROVAR O PEDIDO DE REEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO
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Preço registrado na licitação Novo preço proposto
Preço de compra antes licitação Preço de compra atual
Data da compra Data da compra
Nº Nota Fiscal Nº Nota Fiscal

% da margem sobre o preço de compra % da margem sobre o preço 
de compra

11.2.2 As cópias das Notas Fiscais devem ser do mesmo laboratório/indústria;
11.3 O CIS-AMOSC poderá, a qualquer tempo, reduzir os preços registrados, de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado 
realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional ou internacional.
11.4 Ainda que ocorra a situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, fica facultado ao CIS-AMOSC, antes de 
deferir o pedido de reequilíbrio, consultar o preço das demais empresas participantes, observada a ordem de classificação, para contratar 
com a empresa que apresentar o menor preço, liberando a requerente do compromisso de entregar o produto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
12.1 O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) recusar-se a celebrar o ajuste ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido, 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 Administração nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993;
f) for impedido de licitar e contratar com o Consorcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina CIS-AMOSC ou qualquer um dos 
Municípios Consorciados, nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
12.2 O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da 
autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR.
12.3 O FORNECEDOR poderá requerer o cancelamento/desistência de item(ns) com preço(s) registrado(s) na Ata de Registro de Preços, na 
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a execução do instrumento contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força 
maior, devidamente justificado e instruído com documentos que comprovem o alegado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1 As despesas decorrentes da aquisição do objeto da presente Ata de Registro de Preços correrão à conta de dotação específica do 
orçamento do município, aprovado para os exercícios de 2020 e 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO
14.1 A presente Ata de Registro de Preços está vinculada ao Processo Licitatório n° 33/2020, Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 
01/2020 realizado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina – CIS-AMOSC (ÓRGÃO GERENCIADOR).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1 A Ata de Registro de Preços terá prazo de vigência da de 14 (quatorze) meses, contados a partir de sua assinatura, prazo suficiente 
para quitação dos pagamentos.
1.2.1 O prazo para execução do fornecimento será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, mediante justificativa, 
nos termos da Lei 8.666/1993 e Decreto Federal n. 7.892/2013.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 Observados os critérios e condições estabelecidas no Edital, o Consórcio CIS-AMOSC poderá comprar de mais de um fornecedor re-
gistrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem, quando o primeiro classificado não possua 
capacidade de fornecimento da quantidade solicitada.
16.2 A existência de preços registrados não obriga o CIS-AMOSC a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a reali-
zação de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em 
igualdade de condições.
16.3 O FORNECEDOR signatário desta Ata de Registro de Preços declara estar ciente das suas obrigações para com o CIS-AMOSC (ÓRGÃO 
GERENCIADOR) e com os municípios consorciados, nos termos do Edital e da proposta, que passam a fazer parte integrante do presente 
instrumento e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
17.1 É competente o foro da Comarca de Chapecó-SC, para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de 
Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em 3 (três) vias de igual teor e forma.

Chapecó/SC, 10 de Junho de 2020.
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA 
(CIS-AMOSC)

SERGIO JACIR PORTELA
REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENTE
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ATA 31 /2020
Publicação Nº 2527155

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 31/2020

Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, presentes de um lado, o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE 
DE SANTA CATARINA – CIS-AMOSC, consórcio público, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, inscrito no 
CNPJ sob o nº 01.336.261/0001-40, com sede na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, Município de Chapecó, Estado de Santa 
Catarina, representado por sua Presidente, Senhora JANETE PARAVIZI BIANCHIN, brasileira, Prefeita do Município de Arvoredo, doravante 
denominado ORGÃO GERENCIADOR, e os MUNICÍPIOS DE ABELARDO LUZ, ÁGUAS FRIAS, ÁGUAS DE CHAPECÓ, ARVOREDO, BOM JESUS, 
CAXAMBU DO SUL, CAMPO ERÊ, CORONEL FREITAS, CORONEL MARTINS, FORMOSA DO SUL, GALVÃO, GUATAMBU, IRATI, JARDINÓPOLIS, 
MAREMA, NOVA ERECHIM, NOVA ITABERABA, NOVO HORIZONTE, PAIAL, PLANALTO ALEGRE, PONTE SERRADA, QUILOMBO, SANTIAGO 
DO SUL, SÃO CARLOS, SERRA ALTA, SUL BRASIL E UNIÃO DO OESTE doravante denominado ORGÃO PARTICIPANTE, RESOLVEM Registrar 
os Preços em favor da empresa SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 
05.531.725/0001-20, situada na Av. Ary Miguel da Silveira, nº 391, Bairro Jardim Eldorado, na cidade de Palhoça/SC – CEP: 88.133-531, 
neste ato representada pelo seu representante legal, Senhor Gilson Luiz Dal Mas, doravante denominado FORNECEDOR, para fornecimento 
dos itens inseridos na tabela anexa, parte integrante do presente instrumento, sujeitando-se as partes às determinações da Lei nº 8.666/93 
e suas alterações, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e as Resoluções do CIS-AMOSC nº 03, de 17 de junho de 2014; nº 04, de 03 
de novembro de 2015 e, nº 11 de 04 de março de 2020 e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata de Registro 
de Preços.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INSUMOS E CORRELATOS – FARMÁCIA 
BÁSICA E PSICOTRÓPICOS, tendo por objeto a contratação de fornecedores para atender a demanda dos municípios que fazem parte do 
Consorcio Intermunicipal de Saúde – CIS-AMOSC, de acordo com as condições e especificações constantes no presente edital, inclusive em 
seus anexos, notadamente o Anexo I do Edital de Pregão, que vincula o Termo de Referência, a partir da assinatura do presente instrumento 
pelo período de 12 meses.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS (MEDICAMENTOS)
2.1 A solicitação dos produtos registrados será efetivada por meio de Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra, contendo as seguin-
tes informações:
a) a Razão Social e o CNPJ do órgão solicitante;
b) o número da Ata e o número da Autorização de Compra;
c) o nome do FORNECEDOR, o nº do Processo Licitatório e da Ata de Registro de Preços;
d) item, descrição e a quantidade do produto requisitado;
e) o valor unitário e total;
f) a dotação orçamentária;
g) as condições de pagamento, o local e prazo de entrega.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA DOS MEDICAMENTOS
3.1 Os medicamentos deverão ser entregues na sede do CIS-AMOSC, na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, na cidade de Cha-
pecó/SC, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento da Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra.
3.2 O desatendimento do prazo estabelecido no item anterior, salvo mediante justificativa prévia e aceita pelo CIS-AMOSC, sujeitará a infra-
tora às penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços.
3.3 Todas as despesas relacionadas à entrega correrão por conta do FORNECEDOR.

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 . O pagamento ocorrerá até o 30º (trigésimo) dia do mês posterior ao da data do aceite definitivo da mercadoria e da nota fiscal, o qual 
será através de crédito, mediante transferência on line, DOC ou TED na conta corrente da Contratada (A conta corrente deve ser em nome 
de pessoa jurídica, conforme CNPJ da proponente), caso seja necessário no decorrer da execução do contrato a troca de Conta Bancária, a 
Contratada deverá solicitar através de Ofício ao Setor de Tesouraria.
4.2. Na eventualidade de atraso nos pagamentos serão aceitas reclamações em até 90 (noventa) dias após seu vencimento, se não o fizer 
de forma tempestiva, e, por via de consequência, expirar o prazo aqui estabelecido sem pleitear o respectivo pagamento, ocorrerá a pre-
clusão de seu direito.
4.3. A Contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes 
de mudança de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações na legislação pertinente.
4.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou nos documentos pertinentes à contratação, ou ainda, circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a contratada providencie as medidas saneadoras.
4.5. A iniciativa e encargo do cálculo da nota fiscal será de responsabilidade da Contratada cabendo ao CIS-AMOSC apenas a verificação do 
resultado obtido.
4.6. Na hipótese de irregularidade fiscal, a CONTRATADA deverá regularizar a sua situação no prazo de até 15 dias sob pena de aplicação 
das sanções contratuais e rescisão da ata de registro de preços. Enquanto perdurar a irregularidade fiscal, não serão emitidos autorizações 
de fornecimento ou empenhos para a licitante que estiver nessa situação.
4.7. Somente serão pagos os valores relativos aos produtos efetivamente entregues, conforme necessidade da Administração, sendo que 
esta não estará obrigada a adquirir a quantidade total dos produtos constantes no anexo I.
4.8. Não poderá ser cobrado qualquer tipo de despesa senão única e exclusivamente o valor dos itens contratados.
4.9. A Contratada deverá apresentar como condição para o recebimento de cada parcela os seguintes documentos, dentro do prazo de 
validade: Certidão Negativa de Débito (CND) relativa aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, Estadual, Municipal, Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS) e Débitos Trabalhista (CNDT).
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4.10 A Razão Social e o CNPJ constantes das Notas Fiscais deverão coincidir com aquele fornecido na fase de habilitação/propostas.
4.11 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação e/ou de qualquer obrigação financeira que 
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços, juros ou cor-
reção monetária.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
5.1 Fornecer o objeto nas condições estipuladas no Edital, na Proposta e na Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra, isentos de 
defeitos de fabricação, e com prazo de validade superior a 12 (doze) meses, contado da data de entrega dos mesmos.
5.2 Entregar os produtos solicitados na sede do CIS-AMOSC, na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, CEP 89802-260, Chapecó/SC, 
acompanhados da Nota Fiscal Eletrônica preenchida com a especificação do(s) produto(s), data de fabricação, prazo de validade, número 
do lote e nome do fabricante do(s) medicamento(s) entregue(s).
5.3 Realizar o transporte dos produtos adequadamente, em ambiente climatizado, com controle de temperatura, mantendo-os em perfeitas 
condições de armazenamento para garantir a total eficiência e qualidade.
5.3.1 A inobservância das obrigações contidas no item anterior poderá ensejar a devolução dos produtos e a aplicação das penalidades 
previstas no Edital.
5.4 Substituir, as suas expensas, no todo em parte o(s) produto(s) em que se verifiquem danos em decorrência decorrente de qualquer 
evento (problemas de transporte, defeito de fabricação ou de armazenagem, reprovado pelo município), no prazo de até 05 (cinco) dias 
corridos, improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente.
5.5 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
5.6 Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, sendo que sua inadimplên-
cia, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, 
nem poderá onerar o objeto do contrato.
5.7 Comunicar ao CIS-AMOSC, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos 
que impossibilite o seu cumprimento.
5.8 Manter a garantia e qualidade dos produtos de acordo com as especificações definidas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
5.9 Manter as condições de habilitação e qualificação técnica exigida no Edital do Pregão, comprovando-as sempre que solicitado pelo ÒR-
GÃO GERENCIADOR.
5.10 A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos o Certificado de Registro de Produto, dentro do prazo 
de validade, o qual poderá ser emitido, via internet, do site da ANVISA.
5.11 A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos Certificado de Controle de Qualidade do lote de cada 
produto, emitido pelo laboratório produtor.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CIS-AMOSC (ÓRGÃO GERENCIADOR)
6.1 Gerenciar a Ata de Registro de Preços.
6.2 Analisar e responder os questionamentos encaminhados pelo FORNECEDOR.
6.3 Emitir pareceres, elaborar e assinar Termos Aditivos às Atas de Registros de Preços.
6.4 Comunicar aos municípios consorciados, sempre que houver alterações nas condições firmadas nas Atas de Registros de preços.
6.5 Notificar extrajudicialmente o FORNECEDOR e aplicar-lhe as penalidades previstas na legislação e no Edital, assegurado o direito do 
contraditório e da ampla defesa.
6.6 Suspender o acesso do município ao sistema informatizado de pedidos de medicamentos quando este encontra-se inadimplente por 
prazo superior a 60 (sessenta) dias.
6.8 Receber e conferir os medicamentos entregues pelos fornecedores, enviando-os aos municípios solicitantes, acompanhados das respec-
tivas notas fiscais.
6.9 Rejeitar no todo ou em parte os produtos que o FORNECEDOR entregar fora das especificações do Edital.
6.10 Comunicar ao FORNECEDOR até o 5º dia útil, após a apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento 
dos produtos adquiridos e/ou a suspensão do pagamento até a entrega total dos medicamentos solicitados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS
7.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados.
7.2 Permitir a entrega de medicamentos de referência, genéricos e similares nos termos da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 58 
de 10/10/2014.
7.3 Fiscalizar a execução do contrato, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicar ao Consórcio as ocorrências de quais-
quer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte do FORNECEDOR.
7.4 Efetuar o pagamento ao CIS-AMOSC no prazo e condições estabelecidos nos contratos de rateio.

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO
8.1 Em atendimento ao disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, a fiscalização e o acompanhamento da exe-
cução da Ata de Registro de Preços e a entrega do objeto ficam sob o encargo e responsabilidade da comissão e ou servidor designado 
pelo município.
8.2 Os integrantes da comissão ou servidor anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
8.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência da comissão ou servidor deverão ser solicitadas a seus superiores em 
tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
8.4 A fiscalização por parte do Contratante não exclui nem reduz a responsabilidade do FORNECEDOR, inclusive perante terceiros, por 
qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos, ressaltando-se, ainda, que mesmo atestado o serviço adquirido, subsistirá a respon-
sabilidade do FORNECEDOR pela qualidade e segurança deste último.

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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9.1 As empresas que não cumprirem as condições previstas no Edital de Pregão Eletrônico nº 01/2020 e/ou da Ata de Registro de Preços 
ficam sujeitas às seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária não superior a 5 (cinco) anos, aplicada segundo a natureza e da gravidade da falta cometida;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
9.2 A advertência será emitida pelo Consórcio sempre que a contratada descumprir qualquer obrigação;
9.3 A penalidade de multa será imposta à contratada pelo atraso injustificado na entrega do medicamento, de acordo com as alíquotas a 
seguir:
a) multa compensatória, no percentual de 10% (dez por cento), aplicado sobre o valor total da ordem de compra inadimplida;
b) multa moratória, no percentual de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, até o máximo de trinta dias, aplicado sobre o valor 
total da ordem de compra inadimplida;
9.4 A aplicação da multa não impede que sejam aplicadas outras penalidades, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo pro-
cesso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
9.5 Se a proponente não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo assinalado, ser-lhe-á aplicada a penalidade prevista na alínea “c” do 
item 9.1.
9.6 As sanções administrativas poderão ser aplicadas sem prejuízo da cobrança de perdas e danos e das ações penais cabíveis.
9.7 As multas aplicadas às empresas licitantes/contratadas deverão ser recolhidas ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa 
Catarina – CIS-AMOSC, em até 30 (trinta) dias, contados da Notificação de Imposição de Penalidade, assegurado o direito ao contraditório 
e a ampla defesa.
9.8 A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação administrativa ou judicial, sendo exigível desde a data do ato, fato ou 
omissão que lhe tiver dado causa.
9.9 A suspensão impossibilitará a participação da empresa em licitações deflagradas pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de 
Santa Catarina – CIS-AMOSC, de acordo com os prazos a seguir:
a) por até 30 (trinta) dias, quando aplicada a pena de advertência emitida pela Administração e a empresa permanecer inadimplente;
b) por até 90 (noventa) dias, quando a empresa interessada solicitar cancelamento da proposta após a abertura e antes do resultado do 
julgamento;
c) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços;
d) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada motivar a rescisão total ou parcial da autorização de fornecimento e/ou a Ata 
de Registro de Preços;
e) por até 12 (doze) meses, quando a empresa praticar atos que claramente visem à frustração dos objetivos da licitação;
f) por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a empresa apresentar documentos fraudulentos nas licitações;
g) por até 5 (cinco) anos, quando a fornecedora convocada dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar a Ata de Registro de 
Preços, 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, se comportar de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
h) até a realização do pagamento, quando a empresa receber qualquer das multas previstas no item anterior;
9.9.1 A suspensão do direito de licitar poderá ser ampliada até o dobro, em caso de reincidência;
9.10 A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Presidente do CIS-AMOSC;
9.10.1 A declaração de inidoneidade permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punibilidade ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a autoridade que a aplicou;
9.10.2 A declaração de inidoneidade terá seus efeitos extensivos a toda Administração Pública;
9.11 As sanções previstas neste edital poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais que:
a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
9.12 Fica facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penalidades previstas neste edital, no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
a contar do recebimento da notificação, que será dirigido ao Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina 
– CIS-AMOSC.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1 O presente ajuste poderá ser rescindido, independentemente 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 – DOS PREÇOS E DO REAJUSTE
11.1 Os preços são os constantes da Ata de Registro de Preços, vedado qualquer reajustamento durante o prazo de validade da Ata de 
Registro de Preços, salvo para manter o equilíbrio econômico-financeiro da proposta, nos termos da alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 
nº 8.666/93.
11.2 O preço reequilibrado proposto não poderá ultrapassar o valor praticado no mercado.
11.2.1 O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser instruído com os seguintes documentos:
a) requerimento assinado pelo representante legal da empresa e encaminhado via correios ou protocolado diretamente na sede do órgão 
gerenciador (CIS-AMOSC);
b) cópia de documentos que comprovem o alegado (notas fiscais anteriores e posteriores ao certame, ofício/carta de laboratório, cópia da 
norma que autorizou o reajuste de preços dos medicamentos, outros documentos que entender indispensáveis);
c) demonstrativo abaixo devidamente preenchido (um para cada item).
Item da licitação
Descrição do item
Marca

DADOS QUE SERVIRAM DE BASE PARA OFERTA DE PREÇOS NA LICITAÇÃO DADOS PARA COMPROVAR O PEDIDO DE REEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO
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Preço registrado na licitação Novo preço proposto
Preço de compra antes licitação Preço de compra atual
Data da compra Data da compra
Nº Nota Fiscal Nº Nota Fiscal

% da margem sobre o preço de compra % da margem sobre o preço 
de compra

11.2.2 As cópias das Notas Fiscais devem ser do mesmo laboratório/indústria;
11.3 O CIS-AMOSC poderá, a qualquer tempo, reduzir os preços registrados, de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado 
realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional ou internacional.
11.4 Ainda que ocorra a situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, fica facultado ao CIS-AMOSC, antes de 
deferir o pedido de reequilíbrio, consultar o preço das demais empresas participantes, observada a ordem de classificação, para contratar 
com a empresa que apresentar o menor preço, liberando a requerente do compromisso de entregar o produto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
12.1 O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) recusar-se a celebrar o ajuste ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido, 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 Administração nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993;
f) for impedido de licitar e contratar com o Consorcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina CIS-AMOSC ou qualquer um dos 
Municípios Consorciados, nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
12.2 O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da 
autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR.
12.3 O FORNECEDOR poderá requerer o cancelamento/desistência de item(ns) com preço(s) registrado(s) na Ata de Registro de Preços, na 
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a execução do instrumento contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força 
maior, devidamente justificado e instruído com documentos que comprovem o alegado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1 As despesas decorrentes da aquisição do objeto da presente Ata de Registro de Preços correrão à conta de dotação específica do 
orçamento do município, aprovado para os exercícios de 2020 e 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO
14.1 A presente Ata de Registro de Preços está vinculada ao Processo Licitatório n° 33/2020, Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 
01/2020 realizado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina – CIS-AMOSC (ÓRGÃO GERENCIADOR).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1 A Ata de Registro de Preços terá prazo de vigência da de 14 (quatorze) meses, contados a partir de sua assinatura, prazo suficiente 
para quitação dos pagamentos.
1.2.1 O prazo para execução do fornecimento será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, mediante justificativa, 
nos termos da Lei 8.666/1993 e Decreto Federal n. 7.892/2013.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 Observados os critérios e condições estabelecidas no Edital, o Consórcio CIS-AMOSC poderá comprar de mais de um fornecedor re-
gistrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem, quando o primeiro classificado não possua 
capacidade de fornecimento da quantidade solicitada.
16.2 A existência de preços registrados não obriga o CIS-AMOSC a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a reali-
zação de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em 
igualdade de condições.
16.3 O FORNECEDOR signatário desta Ata de Registro de Preços declara estar ciente das suas obrigações para com o CIS-AMOSC (ÓRGÃO 
GERENCIADOR) e com os municípios consorciados, nos termos do Edital e da proposta, que passam a fazer parte integrante do presente 
instrumento e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
17.1 É competente o foro da Comarca de Chapecó-SC, para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de 
Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em 3 (três) vias de igual teor e forma.

Chapecó/SC, 10 de Junho de 2020.
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA 
(CIS-AMOSC)

GILSON LUIZ DAL MAS
REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENTE
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ATA 32 /2020
Publicação Nº 2527156

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 32/2020

Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, presentes de um lado, o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE 
DE SANTA CATARINA – CIS-AMOSC, consórcio público, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, inscrito no 
CNPJ sob o nº 01.336.261/0001-40, com sede na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, Município de Chapecó, Estado de Santa 
Catarina, representado por sua Presidente, Senhora JANETE PARAVIZI BIANCHIN, brasileira, Prefeita do Município de Arvoredo, doravante 
denominado ORGÃO GERENCIADOR, e os MUNICÍPIOS DE ABELARDO LUZ, ÁGUAS FRIAS, ÁGUAS DE CHAPECÓ, ARVOREDO, BOM JESUS, 
CAXAMBU DO SUL, CAMPO ERÊ, CORONEL FREITAS, CORONEL MARTINS, FORMOSA DO SUL, GALVÃO, GUATAMBU, IRATI, JARDINÓPOLIS, 
MAREMA, NOVA ERECHIM, NOVA ITABERABA, NOVO HORIZONTE, PAIAL, PLANALTO ALEGRE, PONTE SERRADA, QUILOMBO, SANTIAGO 
DO SUL, SÃO CARLOS, SERRA ALTA, SUL BRASIL E UNIÃO DO OESTE doravante denominado ORGÃO PARTICIPANTE, RESOLVEM Registrar 
os Preços em favor da empresa STOCK MED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
sob o nº 06.106.005/0001-80, com sede na Avenida Paul Harris, 100, Bairro Centro, CEP: 96.810-408, cidade de Santa Cruz do Sul/RS, por 
seu Diretor Executivo, Senhor Milton Junior Mainardi, doravante denominado FORNECEDOR, para fornecimento dos itens inseridos na tabela 
anexa, parte integrante do presente instrumento, sujeitando-se as partes às determinações da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002 e as Resoluções do CIS-AMOSC nº 03, de 17 de junho de 2014; nº 04, de 03 de novembro de 2015 e, nº 
11 de 04 de março de 2020 e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INSUMOS E CORRELATOS – FARMÁCIA 
BÁSICA E PSICOTRÓPICOS, tendo por objeto a contratação de fornecedores para atender a demanda dos municípios que fazem parte do 
Consorcio Intermunicipal de Saúde – CIS-AMOSC, de acordo com as condições e especificações constantes no presente edital, inclusive em 
seus anexos, notadamente o Anexo I do Edital de Pregão, que vincula o Termo de Referência, a partir da assinatura do presente instrumento 
pelo período de 12 meses.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS (MEDICAMENTOS)
2.1 A solicitação dos produtos registrados será efetivada por meio de Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra, contendo as seguin-
tes informações:
a) a Razão Social e o CNPJ do órgão solicitante;
b) o número da Ata e o número da Autorização de Compra;
c) o nome do FORNECEDOR, o nº do Processo Licitatório e da Ata de Registro de Preços;
d) item, descrição e a quantidade do produto requisitado;
e) o valor unitário e total;
f) a dotação orçamentária;
g) as condições de pagamento, o local e prazo de entrega.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA DOS MEDICAMENTOS
3.1 Os medicamentos deverão ser entregues na sede do CIS-AMOSC, na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, na cidade de Cha-
pecó/SC, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento da Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra.
3.2 O desatendimento do prazo estabelecido no item anterior, salvo mediante justificativa prévia e aceita pelo CIS-AMOSC, sujeitará a infra-
tora às penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços.
3.3 Todas as despesas relacionadas à entrega correrão por conta do FORNECEDOR.

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 . O pagamento ocorrerá até o 30º (trigésimo) dia do mês posterior ao da data do aceite definitivo da mercadoria e da nota fiscal, o qual 
será através de crédito, mediante transferência on line, DOC ou TED na conta corrente da Contratada (A conta corrente deve ser em nome 
de pessoa jurídica, conforme CNPJ da proponente), caso seja necessário no decorrer da execução do contrato a troca de Conta Bancária, a 
Contratada deverá solicitar através de Ofício ao Setor de Tesouraria.
4.2. Na eventualidade de atraso nos pagamentos serão aceitas reclamações em até 90 (noventa) dias após seu vencimento, se não o fizer 
de forma tempestiva, e, por via de consequência, expirar o prazo aqui estabelecido sem pleitear o respectivo pagamento, ocorrerá a pre-
clusão de seu direito.
4.3. A Contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes 
de mudança de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações na legislação pertinente.
4.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou nos documentos pertinentes à contratação, ou ainda, circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a contratada providencie as medidas saneadoras.
4.5. A iniciativa e encargo do cálculo da nota fiscal será de responsabilidade da Contratada cabendo ao CIS-AMOSC apenas a verificação do 
resultado obtido.
4.6. Na hipótese de irregularidade fiscal, a CONTRATADA deverá regularizar a sua situação no prazo de até 15 dias sob pena de aplicação 
das sanções contratuais e rescisão da ata de registro de preços. Enquanto perdurar a irregularidade fiscal, não serão emitidos autorizações 
de fornecimento ou empenhos para a licitante que estiver nessa situação.
4.7. Somente serão pagos os valores relativos aos produtos efetivamente entregues, conforme necessidade da Administração, sendo que 
esta não estará obrigada a adquirir a quantidade total dos produtos constantes no anexo I.
4.8. Não poderá ser cobrado qualquer tipo de despesa senão única e exclusivamente o valor dos itens contratados.
4.9. A Contratada deverá apresentar como condição para o recebimento de cada parcela os seguintes documentos, dentro do prazo de 
validade: Certidão Negativa de Débito (CND) relativa aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, Estadual, Municipal, Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS) e Débitos Trabalhista (CNDT).
4.10 A Razão Social e o CNPJ constantes das Notas Fiscais deverão coincidir com aquele fornecido na fase de habilitação/propostas.
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4.11 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação e/ou de qualquer obrigação financeira que 
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços, juros ou cor-
reção monetária.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
5.1 Fornecer o objeto nas condições estipuladas no Edital, na Proposta e na Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra, isentos de 
defeitos de fabricação, e com prazo de validade superior a 12 (doze) meses, contado da data de entrega dos mesmos.
5.2 Entregar os produtos solicitados na sede do CIS-AMOSC, na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, CEP 89802-260, Chapecó/SC, 
acompanhados da Nota Fiscal Eletrônica preenchida com a especificação do(s) produto(s), data de fabricação, prazo de validade, número 
do lote e nome do fabricante do(s) medicamento(s) entregue(s).
5.3 Realizar o transporte dos produtos adequadamente, em ambiente climatizado, com controle de temperatura, mantendo-os em perfeitas 
condições de armazenamento para garantir a total eficiência e qualidade.
5.3.1 A inobservância das obrigações contidas no item anterior poderá ensejar a devolução dos produtos e a aplicação das penalidades 
previstas no Edital.
5.4 Substituir, as suas expensas, no todo em parte o(s) produto(s) em que se verifiquem danos em decorrência decorrente de qualquer 
evento (problemas de transporte, defeito de fabricação ou de armazenagem, reprovado pelo município), no prazo de até 05 (cinco) dias 
corridos, improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente.
5.5 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
5.6 Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, sendo que sua inadimplên-
cia, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, 
nem poderá onerar o objeto do contrato.
5.7 Comunicar ao CIS-AMOSC, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos 
que impossibilite o seu cumprimento.
5.8 Manter a garantia e qualidade dos produtos de acordo com as especificações definidas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
5.9 Manter as condições de habilitação e qualificação técnica exigida no Edital do Pregão, comprovando-as sempre que solicitado pelo ÒR-
GÃO GERENCIADOR.
5.10 A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos o Certificado de Registro de Produto, dentro do prazo 
de validade, o qual poderá ser emitido, via internet, do site da ANVISA.
5.11 A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos Certificado de Controle de Qualidade do lote de cada 
produto, emitido pelo laboratório produtor.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CIS-AMOSC (ÓRGÃO GERENCIADOR)
6.1 Gerenciar a Ata de Registro de Preços.
6.2 Analisar e responder os questionamentos encaminhados pelo FORNECEDOR.
6.3 Emitir pareceres, elaborar e assinar Termos Aditivos às Atas de Registros de Preços.
6.4 Comunicar aos municípios consorciados, sempre que houver alterações nas condições firmadas nas Atas de Registros de preços.
6.5 Notificar extrajudicialmente o FORNECEDOR e aplicar-lhe as penalidades previstas na legislação e no Edital, assegurado o direito do 
contraditório e da ampla defesa.
6.6 Suspender o acesso do município ao sistema informatizado de pedidos de medicamentos quando este encontra-se inadimplente por 
prazo superior a 60 (sessenta) dias.
6.8 Receber e conferir os medicamentos entregues pelos fornecedores, enviando-os aos municípios solicitantes, acompanhados das respec-
tivas notas fiscais.
6.9 Rejeitar no todo ou em parte os produtos que o FORNECEDOR entregar fora das especificações do Edital.
6.10 Comunicar ao FORNECEDOR até o 5º dia útil, após a apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento 
dos produtos adquiridos e/ou a suspensão do pagamento até a entrega total dos medicamentos solicitados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS
7.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados.
7.2 Permitir a entrega de medicamentos de referência, genéricos e similares nos termos da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 58 
de 10/10/2014.
7.3 Fiscalizar a execução do contrato, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicar ao Consórcio as ocorrências de quais-
quer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte do FORNECEDOR.
7.4 Efetuar o pagamento ao CIS-AMOSC no prazo e condições estabelecidos nos contratos de rateio.

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO
8.1 Em atendimento ao disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, a fiscalização e o acompanhamento da exe-
cução da Ata de Registro de Preços e a entrega do objeto ficam sob o encargo e responsabilidade da comissão e ou servidor designado 
pelo município.
8.2 Os integrantes da comissão ou servidor anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
8.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência da comissão ou servidor deverão ser solicitadas a seus superiores em 
tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
8.4 A fiscalização por parte do Contratante não exclui nem reduz a responsabilidade do FORNECEDOR, inclusive perante terceiros, por 
qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos, ressaltando-se, ainda, que mesmo atestado o serviço adquirido, subsistirá a respon-
sabilidade do FORNECEDOR pela qualidade e segurança deste último.

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1 As empresas que não cumprirem as condições previstas no Edital de Pregão Eletrônico nº 01/2020 e/ou da Ata de Registro de Preços 
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ficam sujeitas às seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária não superior a 5 (cinco) anos, aplicada segundo a natureza e da gravidade da falta cometida;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
9.2 A advertência será emitida pelo Consórcio sempre que a contratada descumprir qualquer obrigação;
9.3 A penalidade de multa será imposta à contratada pelo atraso injustificado na entrega do medicamento, de acordo com as alíquotas a 
seguir:
a) multa compensatória, no percentual de 10% (dez por cento), aplicado sobre o valor total da ordem de compra inadimplida;
b) multa moratória, no percentual de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, até o máximo de trinta dias, aplicado sobre o valor 
total da ordem de compra inadimplida;
9.4 A aplicação da multa não impede que sejam aplicadas outras penalidades, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo pro-
cesso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
9.5 Se a proponente não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo assinalado, ser-lhe-á aplicada a penalidade prevista na alínea “c” do 
item 9.1.
9.6 As sanções administrativas poderão ser aplicadas sem prejuízo da cobrança de perdas e danos e das ações penais cabíveis.
9.7 As multas aplicadas às empresas licitantes/contratadas deverão ser recolhidas ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa 
Catarina – CIS-AMOSC, em até 30 (trinta) dias, contados da Notificação de Imposição de Penalidade, assegurado o direito ao contraditório 
e a ampla defesa.
9.8 A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação administrativa ou judicial, sendo exigível desde a data do ato, fato ou 
omissão que lhe tiver dado causa.
9.9 A suspensão impossibilitará a participação da empresa em licitações deflagradas pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de 
Santa Catarina – CIS-AMOSC, de acordo com os prazos a seguir:
a) por até 30 (trinta) dias, quando aplicada a pena de advertência emitida pela Administração e a empresa permanecer inadimplente;
b) por até 90 (noventa) dias, quando a empresa interessada solicitar cancelamento da proposta após a abertura e antes do resultado do 
julgamento;
c) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços;
d) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada motivar a rescisão total ou parcial da autorização de fornecimento e/ou a Ata 
de Registro de Preços;
e) por até 12 (doze) meses, quando a empresa praticar atos que claramente visem à frustração dos objetivos da licitação;
f) por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a empresa apresentar documentos fraudulentos nas licitações;
g) por até 5 (cinco) anos, quando a fornecedora convocada dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar a Ata de Registro de 
Preços, 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, se comportar de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
h) até a realização do pagamento, quando a empresa receber qualquer das multas previstas no item anterior;
9.9.1 A suspensão do direito de licitar poderá ser ampliada até o dobro, em caso de reincidência;
9.10 A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Presidente do CIS-AMOSC;
9.10.1 A declaração de inidoneidade permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punibilidade ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a autoridade que a aplicou;
9.10.2 A declaração de inidoneidade terá seus efeitos extensivos a toda Administração Pública;
9.11 As sanções previstas neste edital poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais que:
a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
9.12 Fica facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penalidades previstas neste edital, no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
a contar do recebimento da notificação, que será dirigido ao Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina 
– CIS-AMOSC.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1 O presente ajuste poderá ser rescindido, independentemente 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 – DOS PREÇOS E DO REAJUSTE
11.1 Os preços são os constantes da Ata de Registro de Preços, vedado qualquer reajustamento durante o prazo de validade da Ata de 
Registro de Preços, salvo para manter o equilíbrio econômico-financeiro da proposta, nos termos da alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 
nº 8.666/93.
11.2 O preço reequilibrado proposto não poderá ultrapassar o valor praticado no mercado.
11.2.1 O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser instruído com os seguintes documentos:
a) requerimento assinado pelo representante legal da empresa e encaminhado via correios ou protocolado diretamente na sede do órgão 
gerenciador (CIS-AMOSC);
b) cópia de documentos que comprovem o alegado (notas fiscais anteriores e posteriores ao certame, ofício/carta de laboratório, cópia da 
norma que autorizou o reajuste de preços dos medicamentos, outros documentos que entender indispensáveis);
c) demonstrativo abaixo devidamente preenchido (um para cada item).
Item da licitação
Descrição do item
Marca

DADOS QUE SERVIRAM DE BASE PARA OFERTA DE PREÇOS NA LICITAÇÃO DADOS PARA COMPROVAR O PEDIDO DE REEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO

Preço registrado na licitação Novo preço proposto
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Preço de compra antes licitação Preço de compra atual
Data da compra Data da compra
Nº Nota Fiscal Nº Nota Fiscal

% da margem sobre o preço de compra % da margem sobre o preço 
de compra

11.2.2 As cópias das Notas Fiscais devem ser do mesmo laboratório/indústria;
11.3 O CIS-AMOSC poderá, a qualquer tempo, reduzir os preços registrados, de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado 
realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional ou internacional.
11.4 Ainda que ocorra a situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, fica facultado ao CIS-AMOSC, antes de 
deferir o pedido de reequilíbrio, consultar o preço das demais empresas participantes, observada a ordem de classificação, para contratar 
com a empresa que apresentar o menor preço, liberando a requerente do compromisso de entregar o produto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
12.1 O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) recusar-se a celebrar o ajuste ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido, 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 Administração nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993;
f) for impedido de licitar e contratar com o Consorcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina CIS-AMOSC ou qualquer um dos 
Municípios Consorciados, nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
12.2 O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da 
autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR.
12.3 O FORNECEDOR poderá requerer o cancelamento/desistência de item(ns) com preço(s) registrado(s) na Ata de Registro de Preços, na 
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a execução do instrumento contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força 
maior, devidamente justificado e instruído com documentos que comprovem o alegado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1 As despesas decorrentes da aquisição do objeto da presente Ata de Registro de Preços correrão à conta de dotação específica do 
orçamento do município, aprovado para os exercícios de 2020 e 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO
14.1 A presente Ata de Registro de Preços está vinculada ao Processo Licitatório n° 33/2020, Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 
01/2020 realizado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina – CIS-AMOSC (ÓRGÃO GERENCIADOR).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1 A Ata de Registro de Preços terá prazo de vigência da de 14 (quatorze) meses, contados a partir de sua assinatura, prazo suficiente 
para quitação dos pagamentos.
1.2.1 O prazo para execução do fornecimento será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, mediante justificativa, 
nos termos da Lei 8.666/1993 e Decreto Federal n. 7.892/2013.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 Observados os critérios e condições estabelecidas no Edital, o Consórcio CIS-AMOSC poderá comprar de mais de um fornecedor re-
gistrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem, quando o primeiro classificado não possua 
capacidade de fornecimento da quantidade solicitada.
16.2 A existência de preços registrados não obriga o CIS-AMOSC a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a reali-
zação de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em 
igualdade de condições.
16.3 O FORNECEDOR signatário desta Ata de Registro de Preços declara estar ciente das suas obrigações para com o CIS-AMOSC (ÓRGÃO 
GERENCIADOR) e com os municípios consorciados, nos termos do Edital e da proposta, que passam a fazer parte integrante do presente 
instrumento e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
17.1 É competente o foro da Comarca de Chapecó-SC, para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de 
Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em 3 (três) vias de igual teor e forma.

Chapecó/SC, 10 de Junho de 2020.
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA 
(CIS-AMOSC)

MILTON JUNIOR MAINARDI
REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENTE
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ATA 33/2020
Publicação Nº 2527158

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 33/2020

Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, presentes de um lado, o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE 
SANTA CATARINA – CIS-AMOSC, consórcio público, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, inscrito no CNPJ 
sob o nº 01.336.261/0001-40, com sede na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, Município de Chapecó, Estado de Santa Catarina, 
representado por sua Presidente, Senhora JANETE PARAVIZI BIANCHIN, brasileira, Prefeita do Município de Arvoredo, doravante denomina-
do ORGÃO GERENCIADOR, e os MUNICÍPIOS DE ABELARDO LUZ, ÁGUAS FRIAS, ÁGUAS DE CHAPECÓ, ARVOREDO, BOM JESUS, CAXAMBU 
DO SUL, CAMPO ERÊ, CORONEL FREITAS, CORONEL MARTINS, FORMOSA DO SUL, GALVÃO, GUATAMBU, IRATI, JARDINÓPOLIS, MAREMA, 
NOVA ERECHIM, NOVA ITABERABA, NOVO HORIZONTE, PAIAL, PLANALTO ALEGRE, PONTE SERRADA, QUILOMBO, SANTIAGO DO SUL, 
SÃO CARLOS, SERRA ALTA, SUL BRASIL E UNIÃO DO OESTE doravante denominado ORGÃO PARTICIPANTE, RESOLVEM Registrar os Pre-
ços em favor da empresa SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELE, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 
09.944.371/0001-04, situada na Av. Santos Dumont, nº 1355, Bairro Santo Antônio, na cidade de Joinville/SC – CEP: 89.218-105, neste ato 
representada pelo seu representante legal, Senhor José Paulo Gesser, doravante denominado FORNECEDOR, para fornecimento dos itens 
inseridos na tabela anexa, parte integrante do presente instrumento, sujeitando-se as partes às determinações da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e as Resoluções do CIS-AMOSC nº 03, de 17 de junho de 2014; nº 04, de 03 de novem-
bro de 2015 e, nº 11 de 04 de março de 2020 e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INSUMOS E CORRELATOS – FARMÁCIA 
BÁSICA E PSICOTRÓPICOS, tendo por objeto a contratação de fornecedores para atender a demanda dos municípios que fazem parte do 
Consorcio Intermunicipal de Saúde – CIS-AMOSC, de acordo com as condições e especificações constantes no presente edital, inclusive em 
seus anexos, notadamente o Anexo I do Edital de Pregão, que vincula o Termo de Referência, a partir da assinatura do presente instrumento 
pelo período de 12 meses.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS (MEDICAMENTOS)
2.1 A solicitação dos produtos registrados será efetivada por meio de Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra, contendo as seguin-
tes informações:
a) a Razão Social e o CNPJ do órgão solicitante;
b) o número da Ata e o número da Autorização de Compra;
c) o nome do FORNECEDOR, o nº do Processo Licitatório e da Ata de Registro de Preços;
d) item, descrição e a quantidade do produto requisitado;
e) o valor unitário e total;
f) a dotação orçamentária;
g) as condições de pagamento, o local e prazo de entrega.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA DOS MEDICAMENTOS
3.1 Os medicamentos deverão ser entregues na sede do CIS-AMOSC, na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, na cidade de Cha-
pecó/SC, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento da Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra.
3.2 O desatendimento do prazo estabelecido no item anterior, salvo mediante justificativa prévia e aceita pelo CIS-AMOSC, sujeitará a infra-
tora às penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços.
3.3 Todas as despesas relacionadas à entrega correrão por conta do FORNECEDOR.

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 . O pagamento ocorrerá até o 30º (trigésimo) dia do mês posterior ao da data do aceite definitivo da mercadoria e da nota fiscal, o qual 
será através de crédito, mediante transferência on line, DOC ou TED na conta corrente da Contratada (A conta corrente deve ser em nome 
de pessoa jurídica, conforme CNPJ da proponente), caso seja necessário no decorrer da execução do contrato a troca de Conta Bancária, a 
Contratada deverá solicitar através de Ofício ao Setor de Tesouraria.
4.2. Na eventualidade de atraso nos pagamentos serão aceitas reclamações em até 90 (noventa) dias após seu vencimento, se não o fizer 
de forma tempestiva, e, por via de consequência, expirar o prazo aqui estabelecido sem pleitear o respectivo pagamento, ocorrerá a pre-
clusão de seu direito.
4.3. A Contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes 
de mudança de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações na legislação pertinente.
4.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou nos documentos pertinentes à contratação, ou ainda, circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a contratada providencie as medidas saneadoras.
4.5. A iniciativa e encargo do cálculo da nota fiscal será de responsabilidade da Contratada cabendo ao CIS-AMOSC apenas a verificação do 
resultado obtido.
4.6. Na hipótese de irregularidade fiscal, a CONTRATADA deverá regularizar a sua situação no prazo de até 15 dias sob pena de aplicação 
das sanções contratuais e rescisão da ata de registro de preços. Enquanto perdurar a irregularidade fiscal, não serão emitidos autorizações 
de fornecimento ou empenhos para a licitante que estiver nessa situação.
4.7. Somente serão pagos os valores relativos aos produtos efetivamente entregues, conforme necessidade da Administração, sendo que 
esta não estará obrigada a adquirir a quantidade total dos produtos constantes no anexo I.
4.8. Não poderá ser cobrado qualquer tipo de despesa senão única e exclusivamente o valor dos itens contratados.
4.9. A Contratada deverá apresentar como condição para o recebimento de cada parcela os seguintes documentos, dentro do prazo de 
validade: Certidão Negativa de Débito (CND) relativa aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, Estadual, Municipal, Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS) e Débitos Trabalhista (CNDT).
4.10 A Razão Social e o CNPJ constantes das Notas Fiscais deverão coincidir com aquele fornecido na fase de habilitação/propostas.
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4.11 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação e/ou de qualquer obrigação financeira que 
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços, juros ou cor-
reção monetária.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
5.1 Fornecer o objeto nas condições estipuladas no Edital, na Proposta e na Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra, isentos de 
defeitos de fabricação, e com prazo de validade superior a 12 (doze) meses, contado da data de entrega dos mesmos.
5.2 Entregar os produtos solicitados na sede do CIS-AMOSC, na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, CEP 89802-260, Chapecó/SC, 
acompanhados da Nota Fiscal Eletrônica preenchida com a especificação do(s) produto(s), data de fabricação, prazo de validade, número 
do lote e nome do fabricante do(s) medicamento(s) entregue(s).
5.3 Realizar o transporte dos produtos adequadamente, em ambiente climatizado, com controle de temperatura, mantendo-os em perfeitas 
condições de armazenamento para garantir a total eficiência e qualidade.
5.3.1 A inobservância das obrigações contidas no item anterior poderá ensejar a devolução dos produtos e a aplicação das penalidades 
previstas no Edital.
5.4 Substituir, as suas expensas, no todo em parte o(s) produto(s) em que se verifiquem danos em decorrência decorrente de qualquer 
evento (problemas de transporte, defeito de fabricação ou de armazenagem, reprovado pelo município), no prazo de até 05 (cinco) dias 
corridos, improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente.
5.5 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
5.6 Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, sendo que sua inadimplên-
cia, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, 
nem poderá onerar o objeto do contrato.
5.7 Comunicar ao CIS-AMOSC, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos 
que impossibilite o seu cumprimento.
5.8 Manter a garantia e qualidade dos produtos de acordo com as especificações definidas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
5.9 Manter as condições de habilitação e qualificação técnica exigida no Edital do Pregão, comprovando-as sempre que solicitado pelo ÒR-
GÃO GERENCIADOR.
5.10 A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos o Certificado de Registro de Produto, dentro do prazo 
de validade, o qual poderá ser emitido, via internet, do site da ANVISA.
5.11 A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos Certificado de Controle de Qualidade do lote de cada 
produto, emitido pelo laboratório produtor.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CIS-AMOSC (ÓRGÃO GERENCIADOR)
6.1 Gerenciar a Ata de Registro de Preços.
6.2 Analisar e responder os questionamentos encaminhados pelo FORNECEDOR.
6.3 Emitir pareceres, elaborar e assinar Termos Aditivos às Atas de Registros de Preços.
6.4 Comunicar aos municípios consorciados, sempre que houver alterações nas condições firmadas nas Atas de Registros de preços.
6.5 Notificar extrajudicialmente o FORNECEDOR e aplicar-lhe as penalidades previstas na legislação e no Edital, assegurado o direito do 
contraditório e da ampla defesa.
6.6 Suspender o acesso do município ao sistema informatizado de pedidos de medicamentos quando este encontra-se inadimplente por 
prazo superior a 60 (sessenta) dias.
6.8 Receber e conferir os medicamentos entregues pelos fornecedores, enviando-os aos municípios solicitantes, acompanhados das respec-
tivas notas fiscais.
6.9 Rejeitar no todo ou em parte os produtos que o FORNECEDOR entregar fora das especificações do Edital.
6.10 Comunicar ao FORNECEDOR até o 5º dia útil, após a apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento 
dos produtos adquiridos e/ou a suspensão do pagamento até a entrega total dos medicamentos solicitados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS
7.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados.
7.2 Permitir a entrega de medicamentos de referência, genéricos e similares nos termos da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 58 
de 10/10/2014.
7.3 Fiscalizar a execução do contrato, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicar ao Consórcio as ocorrências de quais-
quer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte do FORNECEDOR.
7.4 Efetuar o pagamento ao CIS-AMOSC no prazo e condições estabelecidos nos contratos de rateio.

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO
8.1 Em atendimento ao disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, a fiscalização e o acompanhamento da exe-
cução da Ata de Registro de Preços e a entrega do objeto ficam sob o encargo e responsabilidade da comissão e ou servidor designado 
pelo município.
8.2 Os integrantes da comissão ou servidor anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
8.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência da comissão ou servidor deverão ser solicitadas a seus superiores em 
tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
8.4 A fiscalização por parte do Contratante não exclui nem reduz a responsabilidade do FORNECEDOR, inclusive perante terceiros, por 
qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos, ressaltando-se, ainda, que mesmo atestado o serviço adquirido, subsistirá a respon-
sabilidade do FORNECEDOR pela qualidade e segurança deste último.

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1 As empresas que não cumprirem as condições previstas no Edital de Pregão Eletrônico nº 01/2020 e/ou da Ata de Registro de Preços 
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ficam sujeitas às seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária não superior a 5 (cinco) anos, aplicada segundo a natureza e da gravidade da falta cometida;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
9.2 A advertência será emitida pelo Consórcio sempre que a contratada descumprir qualquer obrigação;
9.3 A penalidade de multa será imposta à contratada pelo atraso injustificado na entrega do medicamento, de acordo com as alíquotas a 
seguir:
a) multa compensatória, no percentual de 10% (dez por cento), aplicado sobre o valor total da ordem de compra inadimplida;
b) multa moratória, no percentual de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, até o máximo de trinta dias, aplicado sobre o valor 
total da ordem de compra inadimplida;
9.4 A aplicação da multa não impede que sejam aplicadas outras penalidades, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo pro-
cesso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
9.5 Se a proponente não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo assinalado, ser-lhe-á aplicada a penalidade prevista na alínea “c” do 
item 9.1.
9.6 As sanções administrativas poderão ser aplicadas sem prejuízo da cobrança de perdas e danos e das ações penais cabíveis.
9.7 As multas aplicadas às empresas licitantes/contratadas deverão ser recolhidas ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa 
Catarina – CIS-AMOSC, em até 30 (trinta) dias, contados da Notificação de Imposição de Penalidade, assegurado o direito ao contraditório 
e a ampla defesa.
9.8 A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação administrativa ou judicial, sendo exigível desde a data do ato, fato ou 
omissão que lhe tiver dado causa.
9.9 A suspensão impossibilitará a participação da empresa em licitações deflagradas pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de 
Santa Catarina – CIS-AMOSC, de acordo com os prazos a seguir:
a) por até 30 (trinta) dias, quando aplicada a pena de advertência emitida pela Administração e a empresa permanecer inadimplente;
b) por até 90 (noventa) dias, quando a empresa interessada solicitar cancelamento da proposta após a abertura e antes do resultado do 
julgamento;
c) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços;
d) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada motivar a rescisão total ou parcial da autorização de fornecimento e/ou a Ata 
de Registro de Preços;
e) por até 12 (doze) meses, quando a empresa praticar atos que claramente visem à frustração dos objetivos da licitação;
f) por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a empresa apresentar documentos fraudulentos nas licitações;
g) por até 5 (cinco) anos, quando a fornecedora convocada dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar a Ata de Registro de 
Preços, 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, se comportar de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
h) até a realização do pagamento, quando a empresa receber qualquer das multas previstas no item anterior;
9.9.1 A suspensão do direito de licitar poderá ser ampliada até o dobro, em caso de reincidência;
9.10 A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Presidente do CIS-AMOSC;
9.10.1 A declaração de inidoneidade permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punibilidade ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a autoridade que a aplicou;
9.10.2 A declaração de inidoneidade terá seus efeitos extensivos a toda Administração Pública;
9.11 As sanções previstas neste edital poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais que:
a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
9.12 Fica facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penalidades previstas neste edital, no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
a contar do recebimento da notificação, que será dirigido ao Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina 
– CIS-AMOSC.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1 O presente ajuste poderá ser rescindido, independentemente 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 – DOS PREÇOS E DO REAJUSTE
11.1 Os preços são os constantes da Ata de Registro de Preços, vedado qualquer reajustamento durante o prazo de validade da Ata de 
Registro de Preços, salvo para manter o equilíbrio econômico-financeiro da proposta, nos termos da alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 
nº 8.666/93.
11.2 O preço reequilibrado proposto não poderá ultrapassar o valor praticado no mercado.
11.2.1 O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser instruído com os seguintes documentos:
a) requerimento assinado pelo representante legal da empresa e encaminhado via correios ou protocolado diretamente na sede do órgão 
gerenciador (CIS-AMOSC);
b) cópia de documentos que comprovem o alegado (notas fiscais anteriores e posteriores ao certame, ofício/carta de laboratório, cópia da 
norma que autorizou o reajuste de preços dos medicamentos, outros documentos que entender indispensáveis);
c) demonstrativo abaixo devidamente preenchido (um para cada item).
Item da licitação
Descrição do item
Marca

DADOS QUE SERVIRAM DE BASE PARA OFERTA DE PREÇOS NA LICITAÇÃO DADOS PARA COMPROVAR O PEDIDO DE REEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO

Preço registrado na licitação Novo preço proposto
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Preço de compra antes licitação Preço de compra atual
Data da compra Data da compra
Nº Nota Fiscal Nº Nota Fiscal

% da margem sobre o preço de compra % da margem sobre o preço 
de compra

11.2.2 As cópias das Notas Fiscais devem ser do mesmo laboratório/indústria;
11.3 O CIS-AMOSC poderá, a qualquer tempo, reduzir os preços registrados, de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado 
realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional ou internacional.
11.4 Ainda que ocorra a situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, fica facultado ao CIS-AMOSC, antes de 
deferir o pedido de reequilíbrio, consultar o preço das demais empresas participantes, observada a ordem de classificação, para contratar 
com a empresa que apresentar o menor preço, liberando a requerente do compromisso de entregar o produto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
12.1 O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) recusar-se a celebrar o ajuste ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido, 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 Administração nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993;
f) for impedido de licitar e contratar com o Consorcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina CIS-AMOSC ou qualquer um dos 
Municípios Consorciados, nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
12.2 O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da 
autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR.
12.3 O FORNECEDOR poderá requerer o cancelamento/desistência de item(ns) com preço(s) registrado(s) na Ata de Registro de Preços, na 
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a execução do instrumento contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força 
maior, devidamente justificado e instruído com documentos que comprovem o alegado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1 As despesas decorrentes da aquisição do objeto da presente Ata de Registro de Preços correrão à conta de dotação específica do 
orçamento do município, aprovado para os exercícios de 2020 e 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO
14.1 A presente Ata de Registro de Preços está vinculada ao Processo Licitatório n° 33/2020, Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 
01/2020 realizado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina – CIS-AMOSC (ÓRGÃO GERENCIADOR).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1 A Ata de Registro de Preços terá prazo de vigência da de 14 (quatorze) meses, contados a partir de sua assinatura, prazo suficiente 
para quitação dos pagamentos.
1.2.1 O prazo para execução do fornecimento será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, mediante justificativa, 
nos termos da Lei 8.666/1993 e Decreto Federal n. 7.892/2013.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 Observados os critérios e condições estabelecidas no Edital, o Consórcio CIS-AMOSC poderá comprar de mais de um fornecedor re-
gistrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem, quando o primeiro classificado não possua 
capacidade de fornecimento da quantidade solicitada.
16.2 A existência de preços registrados não obriga o CIS-AMOSC a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a reali-
zação de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em 
igualdade de condições.
16.3 O FORNECEDOR signatário desta Ata de Registro de Preços declara estar ciente das suas obrigações para com o CIS-AMOSC (ÓRGÃO 
GERENCIADOR) e com os municípios consorciados, nos termos do Edital e da proposta, que passam a fazer parte integrante do presente 
instrumento e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
17.1 É competente o foro da Comarca de Chapecó-SC, para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de 
Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em 3 (três) vias de igual teor e forma.

Chapecó/SC, 10 de Junho de 2020.
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA 
(CIS-AMOSC)

JOSÉ PAULO GESSER
REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENTE
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ATA 34 /2020
Publicação Nº 2527159

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 34/2020

Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, presentes de um lado, o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE 
DE SANTA CATARINA – CIS-AMOSC, consórcio público, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, inscrito no 
CNPJ sob o nº 01.336.261/0001-40, com sede na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, Município de Chapecó, Estado de Santa 
Catarina, representado por sua Presidente, Senhora JANETE PARAVIZI BIANCHIN, brasileira, Prefeita do Município de Arvoredo, doravante 
denominado ORGÃO GERENCIADOR, e os MUNICÍPIOS DE ABELARDO LUZ, ÁGUAS FRIAS, ÁGUAS DE CHAPECÓ, ARVOREDO, BOM JESUS, 
CAXAMBU DO SUL, CAMPO ERÊ, CORONEL FREITAS, CORONEL MARTINS, FORMOSA DO SUL, GALVÃO, GUATAMBU, IRATI, JARDINÓPOLIS, 
MAREMA, NOVA ERECHIM, NOVA ITABERABA, NOVO HORIZONTE, PAIAL, PLANALTO ALEGRE, PONTE SERRADA, QUILOMBO, SANTIAGO 
DO SUL, SÃO CARLOS, SERRA ALTA, SUL BRASIL E UNIÃO DO OESTE doravante denominado ORGÃO PARTICIPANTE, RESOLVEM Registrar 
os Preços em favor da empresa TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENRTOS LTDA pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 
o nº 32.364.822/0001-48, situada na Rua Machado de Assis nº 1355, Bairro Bela Vista , na Erechim /RS – CEP: 99.704-066, neste ato re-
presentada pelo seu representante legal, Senhora Maria Ferrari Spazzini, doravante denominado FORNECEDOR, para fornecimento dos itens 
inseridos na tabela anexa, parte integrante do presente instrumento, sujeitando-se as partes às determinações da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e as Resoluções do CIS-AMOSC nº 03, de 17 de junho de 2014; nº 04, de 03 de novem-
bro de 2015 e, nº 11 de 04 de março de 2020 e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INSUMOS E CORRELATOS – FARMÁCIA 
BÁSICA E PSICOTRÓPICOS, tendo por objeto a contratação de fornecedores para atender a demanda dos municípios que fazem parte do 
Consorcio Intermunicipal de Saúde – CIS-AMOSC, de acordo com as condições e especificações constantes no presente edital, inclusive em 
seus anexos, notadamente o Anexo I do Edital de Pregão, que vincula o Termo de Referência, a partir da assinatura do presente instrumento 
pelo período de 12 meses.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS (MEDICAMENTOS)
2.1 A solicitação dos produtos registrados será efetivada por meio de Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra, contendo as seguin-
tes informações:
a) a Razão Social e o CNPJ do órgão solicitante;
b) o número da Ata e o número da Autorização de Compra;
c) o nome do FORNECEDOR, o nº do Processo Licitatório e da Ata de Registro de Preços;
d) item, descrição e a quantidade do produto requisitado;
e) o valor unitário e total;
f) a dotação orçamentária;
g) as condições de pagamento, o local e prazo de entrega.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA DOS MEDICAMENTOS
3.1 Os medicamentos deverão ser entregues na sede do CIS-AMOSC, na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, na cidade de Cha-
pecó/SC, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento da Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra.
3.2 O desatendimento do prazo estabelecido no item anterior, salvo mediante justificativa prévia e aceita pelo CIS-AMOSC, sujeitará a infra-
tora às penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços.
3.3 Todas as despesas relacionadas à entrega correrão por conta do FORNECEDOR.

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 . O pagamento ocorrerá até o 30º (trigésimo) dia do mês posterior ao da data do aceite definitivo da mercadoria e da nota fiscal, o qual 
será através de crédito, mediante transferência on line, DOC ou TED na conta corrente da Contratada (A conta corrente deve ser em nome 
de pessoa jurídica, conforme CNPJ da proponente), caso seja necessário no decorrer da execução do contrato a troca de Conta Bancária, a 
Contratada deverá solicitar através de Ofício ao Setor de Tesouraria.
4.2. Na eventualidade de atraso nos pagamentos serão aceitas reclamações em até 90 (noventa) dias após seu vencimento, se não o fizer 
de forma tempestiva, e, por via de consequência, expirar o prazo aqui estabelecido sem pleitear o respectivo pagamento, ocorrerá a pre-
clusão de seu direito.
4.3. A Contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes 
de mudança de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações na legislação pertinente.
4.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou nos documentos pertinentes à contratação, ou ainda, circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a contratada providencie as medidas saneadoras.
4.5. A iniciativa e encargo do cálculo da nota fiscal será de responsabilidade da Contratada cabendo ao CIS-AMOSC apenas a verificação do 
resultado obtido.
4.6. Na hipótese de irregularidade fiscal, a CONTRATADA deverá regularizar a sua situação no prazo de até 15 dias sob pena de aplicação 
das sanções contratuais e rescisão da ata de registro de preços. Enquanto perdurar a irregularidade fiscal, não serão emitidos autorizações 
de fornecimento ou empenhos para a licitante que estiver nessa situação.
4.7. Somente serão pagos os valores relativos aos produtos efetivamente entregues, conforme necessidade da Administração, sendo que 
esta não estará obrigada a adquirir a quantidade total dos produtos constantes no anexo I.
4.8. Não poderá ser cobrado qualquer tipo de despesa senão única e exclusivamente o valor dos itens contratados.
4.9. A Contratada deverá apresentar como condição para o recebimento de cada parcela os seguintes documentos, dentro do prazo de 
validade: Certidão Negativa de Débito (CND) relativa aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, Estadual, Municipal, Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS) e Débitos Trabalhista (CNDT).
4.10 A Razão Social e o CNPJ constantes das Notas Fiscais deverão coincidir com aquele fornecido na fase de habilitação/propostas.
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4.11 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação e/ou de qualquer obrigação financeira que 
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços, juros ou cor-
reção monetária.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
5.1 Fornecer o objeto nas condições estipuladas no Edital, na Proposta e na Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra, isentos de 
defeitos de fabricação, e com prazo de validade superior a 12 (doze) meses, contado da data de entrega dos mesmos.
5.2 Entregar os produtos solicitados na sede do CIS-AMOSC, na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, CEP 89802-260, Chapecó/SC, 
acompanhados da Nota Fiscal Eletrônica preenchida com a especificação do(s) produto(s), data de fabricação, prazo de validade, número 
do lote e nome do fabricante do(s) medicamento(s) entregue(s).
5.3 Realizar o transporte dos produtos adequadamente, em ambiente climatizado, com controle de temperatura, mantendo-os em perfeitas 
condições de armazenamento para garantir a total eficiência e qualidade.
5.3.1 A inobservância das obrigações contidas no item anterior poderá ensejar a devolução dos produtos e a aplicação das penalidades 
previstas no Edital.
5.4 Substituir, as suas expensas, no todo em parte o(s) produto(s) em que se verifiquem danos em decorrência decorrente de qualquer 
evento (problemas de transporte, defeito de fabricação ou de armazenagem, reprovado pelo município), no prazo de até 05 (cinco) dias 
corridos, improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente.
5.5 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
5.6 Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, sendo que sua inadimplên-
cia, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, 
nem poderá onerar o objeto do contrato.
5.7 Comunicar ao CIS-AMOSC, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos 
que impossibilite o seu cumprimento.
5.8 Manter a garantia e qualidade dos produtos de acordo com as especificações definidas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
5.9 Manter as condições de habilitação e qualificação técnica exigida no Edital do Pregão, comprovando-as sempre que solicitado pelo ÒR-
GÃO GERENCIADOR.
5.10 A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos o Certificado de Registro de Produto, dentro do prazo 
de validade, o qual poderá ser emitido, via internet, do site da ANVISA.
5.11 A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos Certificado de Controle de Qualidade do lote de cada 
produto, emitido pelo laboratório produtor.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CIS-AMOSC (ÓRGÃO GERENCIADOR)
6.1 Gerenciar a Ata de Registro de Preços.
6.2 Analisar e responder os questionamentos encaminhados pelo FORNECEDOR.
6.3 Emitir pareceres, elaborar e assinar Termos Aditivos às Atas de Registros de Preços.
6.4 Comunicar aos municípios consorciados, sempre que houver alterações nas condições firmadas nas Atas de Registros de preços.
6.5 Notificar extrajudicialmente o FORNECEDOR e aplicar-lhe as penalidades previstas na legislação e no Edital, assegurado o direito do 
contraditório e da ampla defesa.
6.6 Suspender o acesso do município ao sistema informatizado de pedidos de medicamentos quando este encontra-se inadimplente por 
prazo superior a 60 (sessenta) dias.
6.8 Receber e conferir os medicamentos entregues pelos fornecedores, enviando-os aos municípios solicitantes, acompanhados das respec-
tivas notas fiscais.
6.9 Rejeitar no todo ou em parte os produtos que o FORNECEDOR entregar fora das especificações do Edital.
6.10 Comunicar ao FORNECEDOR até o 5º dia útil, após a apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento 
dos produtos adquiridos e/ou a suspensão do pagamento até a entrega total dos medicamentos solicitados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS
7.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados.
7.2 Permitir a entrega de medicamentos de referência, genéricos e similares nos termos da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 58 
de 10/10/2014.
7.3 Fiscalizar a execução do contrato, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicar ao Consórcio as ocorrências de quais-
quer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte do FORNECEDOR.
7.4 Efetuar o pagamento ao CIS-AMOSC no prazo e condições estabelecidos nos contratos de rateio.

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO
8.1 Em atendimento ao disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, a fiscalização e o acompanhamento da exe-
cução da Ata de Registro de Preços e a entrega do objeto ficam sob o encargo e responsabilidade da comissão e ou servidor designado 
pelo município.
8.2 Os integrantes da comissão ou servidor anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
8.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência da comissão ou servidor deverão ser solicitadas a seus superiores em 
tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
8.4 A fiscalização por parte do Contratante não exclui nem reduz a responsabilidade do FORNECEDOR, inclusive perante terceiros, por 
qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos, ressaltando-se, ainda, que mesmo atestado o serviço adquirido, subsistirá a respon-
sabilidade do FORNECEDOR pela qualidade e segurança deste último.

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1 As empresas que não cumprirem as condições previstas no Edital de Pregão Eletrônico nº 01/2020 e/ou da Ata de Registro de Preços 
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ficam sujeitas às seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária não superior a 5 (cinco) anos, aplicada segundo a natureza e da gravidade da falta cometida;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
9.2 A advertência será emitida pelo Consórcio sempre que a contratada descumprir qualquer obrigação;
9.3 A penalidade de multa será imposta à contratada pelo atraso injustificado na entrega do medicamento, de acordo com as alíquotas a 
seguir:
a) multa compensatória, no percentual de 10% (dez por cento), aplicado sobre o valor total da ordem de compra inadimplida;
b) multa moratória, no percentual de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, até o máximo de trinta dias, aplicado sobre o valor 
total da ordem de compra inadimplida;
9.4 A aplicação da multa não impede que sejam aplicadas outras penalidades, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo pro-
cesso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
9.5 Se a proponente não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo assinalado, ser-lhe-á aplicada a penalidade prevista na alínea “c” do 
item 9.1.
9.6 As sanções administrativas poderão ser aplicadas sem prejuízo da cobrança de perdas e danos e das ações penais cabíveis.
9.7 As multas aplicadas às empresas licitantes/contratadas deverão ser recolhidas ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa 
Catarina – CIS-AMOSC, em até 30 (trinta) dias, contados da Notificação de Imposição de Penalidade, assegurado o direito ao contraditório 
e a ampla defesa.
9.8 A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação administrativa ou judicial, sendo exigível desde a data do ato, fato ou 
omissão que lhe tiver dado causa.
9.9 A suspensão impossibilitará a participação da empresa em licitações deflagradas pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de 
Santa Catarina – CIS-AMOSC, de acordo com os prazos a seguir:
a) por até 30 (trinta) dias, quando aplicada a pena de advertência emitida pela Administração e a empresa permanecer inadimplente;
b) por até 90 (noventa) dias, quando a empresa interessada solicitar cancelamento da proposta após a abertura e antes do resultado do 
julgamento;
c) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços;
d) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada motivar a rescisão total ou parcial da autorização de fornecimento e/ou a Ata 
de Registro de Preços;
e) por até 12 (doze) meses, quando a empresa praticar atos que claramente visem à frustração dos objetivos da licitação;
f) por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a empresa apresentar documentos fraudulentos nas licitações;
g) por até 5 (cinco) anos, quando a fornecedora convocada dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar a Ata de Registro de 
Preços, 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, se comportar de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
h) até a realização do pagamento, quando a empresa receber qualquer das multas previstas no item anterior;
9.9.1 A suspensão do direito de licitar poderá ser ampliada até o dobro, em caso de reincidência;
9.10 A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Presidente do CIS-AMOSC;
9.10.1 A declaração de inidoneidade permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punibilidade ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a autoridade que a aplicou;
9.10.2 A declaração de inidoneidade terá seus efeitos extensivos a toda Administração Pública;
9.11 As sanções previstas neste edital poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais que:
a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
9.12 Fica facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penalidades previstas neste edital, no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
a contar do recebimento da notificação, que será dirigido ao Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina 
– CIS-AMOSC.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1 O presente ajuste poderá ser rescindido, independentemente 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 – DOS PREÇOS E DO REAJUSTE
11.1 Os preços são os constantes da Ata de Registro de Preços, vedado qualquer reajustamento durante o prazo de validade da Ata de 
Registro de Preços, salvo para manter o equilíbrio econômico-financeiro da proposta, nos termos da alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 
nº 8.666/93.
11.2 O preço reequilibrado proposto não poderá ultrapassar o valor praticado no mercado.
11.2.1 O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser instruído com os seguintes documentos:
a) requerimento assinado pelo representante legal da empresa e encaminhado via correios ou protocolado diretamente na sede do órgão 
gerenciador (CIS-AMOSC);
b) cópia de documentos que comprovem o alegado (notas fiscais anteriores e posteriores ao certame, ofício/carta de laboratório, cópia da 
norma que autorizou o reajuste de preços dos medicamentos, outros documentos que entender indispensáveis);
c) demonstrativo abaixo devidamente preenchido (um para cada item).
Item da licitação
Descrição do item
Marca

DADOS QUE SERVIRAM DE BASE PARA OFERTA DE PREÇOS NA LICITAÇÃO DADOS PARA COMPROVAR O PEDIDO DE REEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO

Preço registrado na licitação Novo preço proposto
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Preço de compra antes licitação Preço de compra atual
Data da compra Data da compra
Nº Nota Fiscal Nº Nota Fiscal

% da margem sobre o preço de compra % da margem sobre o preço 
de compra

11.2.2 As cópias das Notas Fiscais devem ser do mesmo laboratório/indústria;
11.3 O CIS-AMOSC poderá, a qualquer tempo, reduzir os preços registrados, de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado 
realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional ou internacional.
11.4 Ainda que ocorra a situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, fica facultado ao CIS-AMOSC, antes de 
deferir o pedido de reequilíbrio, consultar o preço das demais empresas participantes, observada a ordem de classificação, para contratar 
com a empresa que apresentar o menor preço, liberando a requerente do compromisso de entregar o produto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
12.1 O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) recusar-se a celebrar o ajuste ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido, 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 Administração nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993;
f) for impedido de licitar e contratar com o Consorcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina CIS-AMOSC ou qualquer um dos 
Municípios Consorciados, nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
12.2 O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da 
autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR.
12.3 O FORNECEDOR poderá requerer o cancelamento/desistência de item(ns) com preço(s) registrado(s) na Ata de Registro de Preços, na 
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a execução do instrumento contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força 
maior, devidamente justificado e instruído com documentos que comprovem o alegado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1 As despesas decorrentes da aquisição do objeto da presente Ata de Registro de Preços correrão à conta de dotação específica do 
orçamento do município, aprovado para os exercícios de 2020 e 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO
14.1 A presente Ata de Registro de Preços está vinculada ao Processo Licitatório n° 33/2020, Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 
01/2020 realizado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina – CIS-AMOSC (ÓRGÃO GERENCIADOR).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1 A Ata de Registro de Preços terá prazo de vigência da de 14 (quatorze) meses, contados a partir de sua assinatura, prazo suficiente 
para quitação dos pagamentos.
1.2.1 O prazo para execução do fornecimento será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, mediante justificativa, 
nos termos da Lei 8.666/1993 e Decreto Federal n. 7.892/2013.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 Observados os critérios e condições estabelecidas no Edital, o Consórcio CIS-AMOSC poderá comprar de mais de um fornecedor re-
gistrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem, quando o primeiro classificado não possua 
capacidade de fornecimento da quantidade solicitada.
16.2 A existência de preços registrados não obriga o CIS-AMOSC a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a reali-
zação de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em 
igualdade de condições.
16.3 O FORNECEDOR signatário desta Ata de Registro de Preços declara estar ciente das suas obrigações para com o CIS-AMOSC (ÓRGÃO 
GERENCIADOR) e com os municípios consorciados, nos termos do Edital e da proposta, que passam a fazer parte integrante do presente 
instrumento e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
17.1 É competente o foro da Comarca de Chapecó-SC, para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de 
Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em 3 (três) vias de igual teor e forma.

Chapecó/SC, 10 de Junho de 2020.
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA 
(CIS-AMOSC)

MARIA FERRARI SPAZZINI
REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENTE
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ATA 35 /2020
Publicação Nº 2527162

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 35/2020

Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, presentes de um lado, o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE 
SANTA CATARINA – CIS-AMOSC, consórcio público, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, inscrito no CNPJ 
sob o nº 01.336.261/0001-40, com sede na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, Município de Chapecó, Estado de Santa Catarina, 
representado por sua Presidente, Senhora JANETE PARAVIZI BIANCHIN, brasileira, Prefeita do Município de Arvoredo, doravante denomina-
do ORGÃO GERENCIADOR, e os MUNICÍPIOS DE ABELARDO LUZ, ÁGUAS FRIAS, ÁGUAS DE CHAPECÓ, ARVOREDO, BOM JESUS, CAXAMBU 
DO SUL, CAMPO ERÊ, CORONEL FREITAS, CORONEL MARTINS, FORMOSA DO SUL, GALVÃO, GUATAMBU, IRATI, JARDINÓPOLIS, MAREMA, 
NOVA ERECHIM, NOVA ITABERABA, NOVO HORIZONTE, PAIAL, PLANALTO ALEGRE, PONTE SERRADA, QUILOMBO, SANTIAGO DO SUL, 
SÃO CARLOS, SERRA ALTA, SUL BRASIL E UNIÃO DO OESTE doravante denominado ORGÃO PARTICIPANTE, RESOLVEM Registrar os Pre-
ços em favor da empresa TCA FARMA COMÉRCIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 73.679.623/0001-06, 
situada na Av. dos Mananciais nº 1280, Bairro Taquara - Jacarepaguá , na cidade de Rio de Janeiro /RJ – CEP: 22.720-410, neste ato repre-
sentada pelo seu representante legal, Senhor Pedro Ricardo de Melo, doravante denominado FORNECEDOR, para fornecimento dos itens 
inseridos na tabela anexa, parte integrante do presente instrumento, sujeitando-se as partes às determinações da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e as Resoluções do CIS-AMOSC nº 03, de 17 de junho de 2014; nº 04, de 03 de novem-
bro de 2015 e, nº 11 de 04 de março de 2020 e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INSUMOS E CORRELATOS – FARMÁCIA 
BÁSICA E PSICOTRÓPICOS, tendo por objeto a contratação de fornecedores para atender a demanda dos municípios que fazem parte do 
Consorcio Intermunicipal de Saúde – CIS-AMOSC, de acordo com as condições e especificações constantes no presente edital, inclusive em 
seus anexos, notadamente o Anexo I do Edital de Pregão, que vincula o Termo de Referência, a partir da assinatura do presente instrumento 
pelo período de 12 meses.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS (MEDICAMENTOS)
2.1 A solicitação dos produtos registrados será efetivada por meio de Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra, contendo as seguin-
tes informações:
a) a Razão Social e o CNPJ do órgão solicitante;
b) o número da Ata e o número da Autorização de Compra;
c) o nome do FORNECEDOR, o nº do Processo Licitatório e da Ata de Registro de Preços;
d) item, descrição e a quantidade do produto requisitado;
e) o valor unitário e total;
f) a dotação orçamentária;
g) as condições de pagamento, o local e prazo de entrega.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA DOS MEDICAMENTOS
3.1 Os medicamentos deverão ser entregues na sede do CIS-AMOSC, na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, na cidade de Cha-
pecó/SC, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento da Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra.
3.2 O desatendimento do prazo estabelecido no item anterior, salvo mediante justificativa prévia e aceita pelo CIS-AMOSC, sujeitará a infra-
tora às penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços.
3.3 Todas as despesas relacionadas à entrega correrão por conta do FORNECEDOR.

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 . O pagamento ocorrerá até o 30º (trigésimo) dia do mês posterior ao da data do aceite definitivo da mercadoria e da nota fiscal, o qual 
será através de crédito, mediante transferência on line, DOC ou TED na conta corrente da Contratada (A conta corrente deve ser em nome 
de pessoa jurídica, conforme CNPJ da proponente), caso seja necessário no decorrer da execução do contrato a troca de Conta Bancária, a 
Contratada deverá solicitar através de Ofício ao Setor de Tesouraria.
4.2. Na eventualidade de atraso nos pagamentos serão aceitas reclamações em até 90 (noventa) dias após seu vencimento, se não o fizer 
de forma tempestiva, e, por via de consequência, expirar o prazo aqui estabelecido sem pleitear o respectivo pagamento, ocorrerá a pre-
clusão de seu direito.
4.3. A Contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes 
de mudança de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações na legislação pertinente.
4.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou nos documentos pertinentes à contratação, ou ainda, circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a contratada providencie as medidas saneadoras.
4.5. A iniciativa e encargo do cálculo da nota fiscal será de responsabilidade da Contratada cabendo ao CIS-AMOSC apenas a verificação do 
resultado obtido.
4.6. Na hipótese de irregularidade fiscal, a CONTRATADA deverá regularizar a sua situação no prazo de até 15 dias sob pena de aplicação 
das sanções contratuais e rescisão da ata de registro de preços. Enquanto perdurar a irregularidade fiscal, não serão emitidos autorizações 
de fornecimento ou empenhos para a licitante que estiver nessa situação.
4.7. Somente serão pagos os valores relativos aos produtos efetivamente entregues, conforme necessidade da Administração, sendo que 
esta não estará obrigada a adquirir a quantidade total dos produtos constantes no anexo I.
4.8. Não poderá ser cobrado qualquer tipo de despesa senão única e exclusivamente o valor dos itens contratados.
4.9. A Contratada deverá apresentar como condição para o recebimento de cada parcela os seguintes documentos, dentro do prazo de 
validade: Certidão Negativa de Débito (CND) relativa aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, Estadual, Municipal, Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS) e Débitos Trabalhista (CNDT).
4.10 A Razão Social e o CNPJ constantes das Notas Fiscais deverão coincidir com aquele fornecido na fase de habilitação/propostas.
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4.11 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação e/ou de qualquer obrigação financeira que 
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços, juros ou cor-
reção monetária.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
5.1 Fornecer o objeto nas condições estipuladas no Edital, na Proposta e na Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra, isentos de 
defeitos de fabricação, e com prazo de validade superior a 12 (doze) meses, contado da data de entrega dos mesmos.
5.2 Entregar os produtos solicitados na sede do CIS-AMOSC, na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, CEP 89802-260, Chapecó/SC, 
acompanhados da Nota Fiscal Eletrônica preenchida com a especificação do(s) produto(s), data de fabricação, prazo de validade, número 
do lote e nome do fabricante do(s) medicamento(s) entregue(s).
5.3 Realizar o transporte dos produtos adequadamente, em ambiente climatizado, com controle de temperatura, mantendo-os em perfeitas 
condições de armazenamento para garantir a total eficiência e qualidade.
5.3.1 A inobservância das obrigações contidas no item anterior poderá ensejar a devolução dos produtos e a aplicação das penalidades 
previstas no Edital.
5.4 Substituir, as suas expensas, no todo em parte o(s) produto(s) em que se verifiquem danos em decorrência decorrente de qualquer 
evento (problemas de transporte, defeito de fabricação ou de armazenagem, reprovado pelo município), no prazo de até 05 (cinco) dias 
corridos, improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente.
5.5 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
5.6 Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, sendo que sua inadimplên-
cia, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, 
nem poderá onerar o objeto do contrato.
5.7 Comunicar ao CIS-AMOSC, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos 
que impossibilite o seu cumprimento.
5.8 Manter a garantia e qualidade dos produtos de acordo com as especificações definidas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
5.9 Manter as condições de habilitação e qualificação técnica exigida no Edital do Pregão, comprovando-as sempre que solicitado pelo ÒR-
GÃO GERENCIADOR.
5.10 A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos o Certificado de Registro de Produto, dentro do prazo 
de validade, o qual poderá ser emitido, via internet, do site da ANVISA.
5.11 A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos Certificado de Controle de Qualidade do lote de cada 
produto, emitido pelo laboratório produtor.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CIS-AMOSC (ÓRGÃO GERENCIADOR)
6.1 Gerenciar a Ata de Registro de Preços.
6.2 Analisar e responder os questionamentos encaminhados pelo FORNECEDOR.
6.3 Emitir pareceres, elaborar e assinar Termos Aditivos às Atas de Registros de Preços.
6.4 Comunicar aos municípios consorciados, sempre que houver alterações nas condições firmadas nas Atas de Registros de preços.
6.5 Notificar extrajudicialmente o FORNECEDOR e aplicar-lhe as penalidades previstas na legislação e no Edital, assegurado o direito do 
contraditório e da ampla defesa.
6.6 Suspender o acesso do município ao sistema informatizado de pedidos de medicamentos quando este encontra-se inadimplente por 
prazo superior a 60 (sessenta) dias.
6.8 Receber e conferir os medicamentos entregues pelos fornecedores, enviando-os aos municípios solicitantes, acompanhados das respec-
tivas notas fiscais.
6.9 Rejeitar no todo ou em parte os produtos que o FORNECEDOR entregar fora das especificações do Edital.
6.10 Comunicar ao FORNECEDOR até o 5º dia útil, após a apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento 
dos produtos adquiridos e/ou a suspensão do pagamento até a entrega total dos medicamentos solicitados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS
7.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados.
7.2 Permitir a entrega de medicamentos de referência, genéricos e similares nos termos da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 58 
de 10/10/2014.
7.3 Fiscalizar a execução do contrato, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicar ao Consórcio as ocorrências de quais-
quer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte do FORNECEDOR.
7.4 Efetuar o pagamento ao CIS-AMOSC no prazo e condições estabelecidos nos contratos de rateio.

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO
8.1 Em atendimento ao disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, a fiscalização e o acompanhamento da exe-
cução da Ata de Registro de Preços e a entrega do objeto ficam sob o encargo e responsabilidade da comissão e ou servidor designado 
pelo município.
8.2 Os integrantes da comissão ou servidor anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
8.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência da comissão ou servidor deverão ser solicitadas a seus superiores em 
tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
8.4 A fiscalização por parte do Contratante não exclui nem reduz a responsabilidade do FORNECEDOR, inclusive perante terceiros, por 
qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos, ressaltando-se, ainda, que mesmo atestado o serviço adquirido, subsistirá a respon-
sabilidade do FORNECEDOR pela qualidade e segurança deste último.

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1 As empresas que não cumprirem as condições previstas no Edital de Pregão Eletrônico nº 01/2020 e/ou da Ata de Registro de Preços 
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ficam sujeitas às seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária não superior a 5 (cinco) anos, aplicada segundo a natureza e da gravidade da falta cometida;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
9.2 A advertência será emitida pelo Consórcio sempre que a contratada descumprir qualquer obrigação;
9.3 A penalidade de multa será imposta à contratada pelo atraso injustificado na entrega do medicamento, de acordo com as alíquotas a 
seguir:
a) multa compensatória, no percentual de 10% (dez por cento), aplicado sobre o valor total da ordem de compra inadimplida;
b) multa moratória, no percentual de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, até o máximo de trinta dias, aplicado sobre o valor 
total da ordem de compra inadimplida;
9.4 A aplicação da multa não impede que sejam aplicadas outras penalidades, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo pro-
cesso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
9.5 Se a proponente não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo assinalado, ser-lhe-á aplicada a penalidade prevista na alínea “c” do 
item 9.1.
9.6 As sanções administrativas poderão ser aplicadas sem prejuízo da cobrança de perdas e danos e das ações penais cabíveis.
9.7 As multas aplicadas às empresas licitantes/contratadas deverão ser recolhidas ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa 
Catarina – CIS-AMOSC, em até 30 (trinta) dias, contados da Notificação de Imposição de Penalidade, assegurado o direito ao contraditório 
e a ampla defesa.
9.8 A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação administrativa ou judicial, sendo exigível desde a data do ato, fato ou 
omissão que lhe tiver dado causa.
9.9 A suspensão impossibilitará a participação da empresa em licitações deflagradas pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de 
Santa Catarina – CIS-AMOSC, de acordo com os prazos a seguir:
a) por até 30 (trinta) dias, quando aplicada a pena de advertência emitida pela Administração e a empresa permanecer inadimplente;
b) por até 90 (noventa) dias, quando a empresa interessada solicitar cancelamento da proposta após a abertura e antes do resultado do 
julgamento;
c) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços;
d) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada motivar a rescisão total ou parcial da autorização de fornecimento e/ou a Ata 
de Registro de Preços;
e) por até 12 (doze) meses, quando a empresa praticar atos que claramente visem à frustração dos objetivos da licitação;
f) por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a empresa apresentar documentos fraudulentos nas licitações;
g) por até 5 (cinco) anos, quando a fornecedora convocada dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar a Ata de Registro de 
Preços, 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, se comportar de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
h) até a realização do pagamento, quando a empresa receber qualquer das multas previstas no item anterior;
9.9.1 A suspensão do direito de licitar poderá ser ampliada até o dobro, em caso de reincidência;
9.10 A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Presidente do CIS-AMOSC;
9.10.1 A declaração de inidoneidade permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punibilidade ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a autoridade que a aplicou;
9.10.2 A declaração de inidoneidade terá seus efeitos extensivos a toda Administração Pública;
9.11 As sanções previstas neste edital poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais que:
a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
9.12 Fica facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penalidades previstas neste edital, no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
a contar do recebimento da notificação, que será dirigido ao Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina 
– CIS-AMOSC.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1 O presente ajuste poderá ser rescindido, independentemente 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 – DOS PREÇOS E DO REAJUSTE
11.1 Os preços são os constantes da Ata de Registro de Preços, vedado qualquer reajustamento durante o prazo de validade da Ata de 
Registro de Preços, salvo para manter o equilíbrio econômico-financeiro da proposta, nos termos da alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 
nº 8.666/93.
11.2 O preço reequilibrado proposto não poderá ultrapassar o valor praticado no mercado.
11.2.1 O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser instruído com os seguintes documentos:
a) requerimento assinado pelo representante legal da empresa e encaminhado via correios ou protocolado diretamente na sede do órgão 
gerenciador (CIS-AMOSC);
b) cópia de documentos que comprovem o alegado (notas fiscais anteriores e posteriores ao certame, ofício/carta de laboratório, cópia da 
norma que autorizou o reajuste de preços dos medicamentos, outros documentos que entender indispensáveis);
c) demonstrativo abaixo devidamente preenchido (um para cada item).
Item da licitação
Descrição do item
Marca

DADOS QUE SERVIRAM DE BASE PARA OFERTA DE PREÇOS NA LICITAÇÃO DADOS PARA COMPROVAR O PEDIDO DE REEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO

Preço registrado na licitação Novo preço proposto
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Preço de compra antes licitação Preço de compra atual
Data da compra Data da compra
Nº Nota Fiscal Nº Nota Fiscal

% da margem sobre o preço de compra % da margem sobre o preço 
de compra

11.2.2 As cópias das Notas Fiscais devem ser do mesmo laboratório/indústria;
11.3 O CIS-AMOSC poderá, a qualquer tempo, reduzir os preços registrados, de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado 
realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional ou internacional.
11.4 Ainda que ocorra a situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, fica facultado ao CIS-AMOSC, antes de 
deferir o pedido de reequilíbrio, consultar o preço das demais empresas participantes, observada a ordem de classificação, para contratar 
com a empresa que apresentar o menor preço, liberando a requerente do compromisso de entregar o produto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
12.1 O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) recusar-se a celebrar o ajuste ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido, 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 Administração nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993;
f) for impedido de licitar e contratar com o Consorcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina CIS-AMOSC ou qualquer um dos 
Municípios Consorciados, nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
12.2 O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da 
autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR.
12.3 O FORNECEDOR poderá requerer o cancelamento/desistência de item(ns) com preço(s) registrado(s) na Ata de Registro de Preços, na 
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a execução do instrumento contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força 
maior, devidamente justificado e instruído com documentos que comprovem o alegado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1 As despesas decorrentes da aquisição do objeto da presente Ata de Registro de Preços correrão à conta de dotação específica do 
orçamento do município, aprovado para os exercícios de 2020 e 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO
14.1 A presente Ata de Registro de Preços está vinculada ao Processo Licitatório n° 33/2020, Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 
01/2020 realizado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina – CIS-AMOSC (ÓRGÃO GERENCIADOR).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1 A Ata de Registro de Preços terá prazo de vigência da de 14 (quatorze) meses, contados a partir de sua assinatura, prazo suficiente 
para quitação dos pagamentos.
1.2.1 O prazo para execução do fornecimento será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, mediante justificativa, 
nos termos da Lei 8.666/1993 e Decreto Federal n. 7.892/2013.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 Observados os critérios e condições estabelecidas no Edital, o Consórcio CIS-AMOSC poderá comprar de mais de um fornecedor re-
gistrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem, quando o primeiro classificado não possua 
capacidade de fornecimento da quantidade solicitada.
16.2 A existência de preços registrados não obriga o CIS-AMOSC a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a reali-
zação de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em 
igualdade de condições.
16.3 O FORNECEDOR signatário desta Ata de Registro de Preços declara estar ciente das suas obrigações para com o CIS-AMOSC (ÓRGÃO 
GERENCIADOR) e com os municípios consorciados, nos termos do Edital e da proposta, que passam a fazer parte integrante do presente 
instrumento e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
17.1 É competente o foro da Comarca de Chapecó-SC, para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de 
Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em 3 (três) vias de igual teor e forma.

Chapecó/SC, 10 de Junho de 2020.
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA 
(CIS-AMOSC)

PEDRO RICARDO DE MELO
REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENTE
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ATA 36/2020
Publicação Nº 2527165

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 36/2020

Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, presentes de um lado, o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE 
SANTA CATARINA – CIS-AMOSC, consórcio público, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, inscrito no CNPJ 
sob o nº 01.336.261/0001-40, com sede na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, Município de Chapecó, Estado de Santa Catarina, 
representado por sua Presidente, Senhora JANETE PARAVIZI BIANCHIN, brasileira, Prefeita do Município de Arvoredo, doravante denomina-
do ORGÃO GERENCIADOR, e os MUNICÍPIOS DE ABELARDO LUZ, ÁGUAS FRIAS, ÁGUAS DE CHAPECÓ, ARVOREDO, BOM JESUS, CAXAMBU 
DO SUL, CAMPO ERÊ, CORONEL FREITAS, CORONEL MARTINS, FORMOSA DO SUL, GALVÃO, GUATAMBU, IRATI, JARDINÓPOLIS, MAREMA, 
NOVA ERECHIM, NOVA ITABERABA, NOVO HORIZONTE, PAIAL, PLANALTO ALEGRE, PONTE SERRADA, QUILOMBO, SANTIAGO DO SUL, 
SÃO CARLOS, SERRA ALTA, SUL BRASIL E UNIÃO DO OESTE doravante denominado ORGÃO PARTICIPANTE, RESOLVEM Registrar os Pre-
ços em favor da empresa TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELE, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ sob o nº 22.862.531/0001-26, situada na Rua José Bonifácio nº 531, Bairro Centro , na cidade de Barão de Cotegipe/ RS – CEP: 
99.740-000, neste ato representada pelo seu representante legal, Senhora Adriana Fátima Guralski, doravante denominado FORNECEDOR, 
para fornecimento dos itens inseridos na tabela anexa, parte integrante do presente instrumento, sujeitando-se as partes às determinações 
da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e as Resoluções do CIS-AMOSC nº 03, de 17 de junho de 
2014; nº 04, de 03 de novembro de 2015 e, nº 11 de 04 de março de 2020 e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados 
nesta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INSUMOS E CORRELATOS – FARMÁCIA 
BÁSICA E PSICOTRÓPICOS, tendo por objeto a contratação de fornecedores para atender a demanda dos municípios que fazem parte do 
Consorcio Intermunicipal de Saúde – CIS-AMOSC, de acordo com as condições e especificações constantes no presente edital, inclusive em 
seus anexos, notadamente o Anexo I do Edital de Pregão, que vincula o Termo de Referência, a partir da assinatura do presente instrumento 
pelo período de 12 meses.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS (MEDICAMENTOS)
2.1 A solicitação dos produtos registrados será efetivada por meio de Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra, contendo as seguin-
tes informações:
a) a Razão Social e o CNPJ do órgão solicitante;
b) o número da Ata e o número da Autorização de Compra;
c) o nome do FORNECEDOR, o nº do Processo Licitatório e da Ata de Registro de Preços;
d) item, descrição e a quantidade do produto requisitado;
e) o valor unitário e total;
f) a dotação orçamentária;
g) as condições de pagamento, o local e prazo de entrega.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA DOS MEDICAMENTOS
3.1 Os medicamentos deverão ser entregues na sede do CIS-AMOSC, na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, na cidade de Cha-
pecó/SC, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento da Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra.
3.2 O desatendimento do prazo estabelecido no item anterior, salvo mediante justificativa prévia e aceita pelo CIS-AMOSC, sujeitará a infra-
tora às penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços.
3.3 Todas as despesas relacionadas à entrega correrão por conta do FORNECEDOR.

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 . O pagamento ocorrerá até o 30º (trigésimo) dia do mês posterior ao da data do aceite definitivo da mercadoria e da nota fiscal, o qual 
será através de crédito, mediante transferência on line, DOC ou TED na conta corrente da Contratada (A conta corrente deve ser em nome 
de pessoa jurídica, conforme CNPJ da proponente), caso seja necessário no decorrer da execução do contrato a troca de Conta Bancária, a 
Contratada deverá solicitar através de Ofício ao Setor de Tesouraria.
4.2. Na eventualidade de atraso nos pagamentos serão aceitas reclamações em até 90 (noventa) dias após seu vencimento, se não o fizer 
de forma tempestiva, e, por via de consequência, expirar o prazo aqui estabelecido sem pleitear o respectivo pagamento, ocorrerá a pre-
clusão de seu direito.
4.3. A Contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes 
de mudança de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações na legislação pertinente.
4.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou nos documentos pertinentes à contratação, ou ainda, circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a contratada providencie as medidas saneadoras.
4.5. A iniciativa e encargo do cálculo da nota fiscal será de responsabilidade da Contratada cabendo ao CIS-AMOSC apenas a verificação do 
resultado obtido.
4.6. Na hipótese de irregularidade fiscal, a CONTRATADA deverá regularizar a sua situação no prazo de até 15 dias sob pena de aplicação 
das sanções contratuais e rescisão da ata de registro de preços. Enquanto perdurar a irregularidade fiscal, não serão emitidos autorizações 
de fornecimento ou empenhos para a licitante que estiver nessa situação.
4.7. Somente serão pagos os valores relativos aos produtos efetivamente entregues, conforme necessidade da Administração, sendo que 
esta não estará obrigada a adquirir a quantidade total dos produtos constantes no anexo I.
4.8. Não poderá ser cobrado qualquer tipo de despesa senão única e exclusivamente o valor dos itens contratados.
4.9. A Contratada deverá apresentar como condição para o recebimento de cada parcela os seguintes documentos, dentro do prazo de 
validade: Certidão Negativa de Débito (CND) relativa aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, Estadual, Municipal, Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS) e Débitos Trabalhista (CNDT).
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4.10 A Razão Social e o CNPJ constantes das Notas Fiscais deverão coincidir com aquele fornecido na fase de habilitação/propostas.
4.11 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação e/ou de qualquer obrigação financeira que 
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços, juros ou cor-
reção monetária.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
5.1 Fornecer o objeto nas condições estipuladas no Edital, na Proposta e na Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra, isentos de 
defeitos de fabricação, e com prazo de validade superior a 12 (doze) meses, contado da data de entrega dos mesmos.
5.2 Entregar os produtos solicitados na sede do CIS-AMOSC, na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, CEP 89802-260, Chapecó/SC, 
acompanhados da Nota Fiscal Eletrônica preenchida com a especificação do(s) produto(s), data de fabricação, prazo de validade, número 
do lote e nome do fabricante do(s) medicamento(s) entregue(s).
5.3 Realizar o transporte dos produtos adequadamente, em ambiente climatizado, com controle de temperatura, mantendo-os em perfeitas 
condições de armazenamento para garantir a total eficiência e qualidade.
5.3.1 A inobservância das obrigações contidas no item anterior poderá ensejar a devolução dos produtos e a aplicação das penalidades 
previstas no Edital.
5.4 Substituir, as suas expensas, no todo em parte o(s) produto(s) em que se verifiquem danos em decorrência decorrente de qualquer 
evento (problemas de transporte, defeito de fabricação ou de armazenagem, reprovado pelo município), no prazo de até 05 (cinco) dias 
corridos, improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente.
5.5 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
5.6 Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, sendo que sua inadimplên-
cia, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, 
nem poderá onerar o objeto do contrato.
5.7 Comunicar ao CIS-AMOSC, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos 
que impossibilite o seu cumprimento.
5.8 Manter a garantia e qualidade dos produtos de acordo com as especificações definidas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
5.9 Manter as condições de habilitação e qualificação técnica exigida no Edital do Pregão, comprovando-as sempre que solicitado pelo ÒR-
GÃO GERENCIADOR.
5.10 A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos o Certificado de Registro de Produto, dentro do prazo 
de validade, o qual poderá ser emitido, via internet, do site da ANVISA.
5.11 A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos Certificado de Controle de Qualidade do lote de cada 
produto, emitido pelo laboratório produtor.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CIS-AMOSC (ÓRGÃO GERENCIADOR)
6.1 Gerenciar a Ata de Registro de Preços.
6.2 Analisar e responder os questionamentos encaminhados pelo FORNECEDOR.
6.3 Emitir pareceres, elaborar e assinar Termos Aditivos às Atas de Registros de Preços.
6.4 Comunicar aos municípios consorciados, sempre que houver alterações nas condições firmadas nas Atas de Registros de preços.
6.5 Notificar extrajudicialmente o FORNECEDOR e aplicar-lhe as penalidades previstas na legislação e no Edital, assegurado o direito do 
contraditório e da ampla defesa.
6.6 Suspender o acesso do município ao sistema informatizado de pedidos de medicamentos quando este encontra-se inadimplente por 
prazo superior a 60 (sessenta) dias.
6.8 Receber e conferir os medicamentos entregues pelos fornecedores, enviando-os aos municípios solicitantes, acompanhados das respec-
tivas notas fiscais.
6.9 Rejeitar no todo ou em parte os produtos que o FORNECEDOR entregar fora das especificações do Edital.
6.10 Comunicar ao FORNECEDOR até o 5º dia útil, após a apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento 
dos produtos adquiridos e/ou a suspensão do pagamento até a entrega total dos medicamentos solicitados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS
7.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados.
7.2 Permitir a entrega de medicamentos de referência, genéricos e similares nos termos da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 58 
de 10/10/2014.
7.3 Fiscalizar a execução do contrato, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicar ao Consórcio as ocorrências de quais-
quer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte do FORNECEDOR.
7.4 Efetuar o pagamento ao CIS-AMOSC no prazo e condições estabelecidos nos contratos de rateio.

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO
8.1 Em atendimento ao disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, a fiscalização e o acompanhamento da exe-
cução da Ata de Registro de Preços e a entrega do objeto ficam sob o encargo e responsabilidade da comissão e ou servidor designado 
pelo município.
8.2 Os integrantes da comissão ou servidor anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
8.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência da comissão ou servidor deverão ser solicitadas a seus superiores em 
tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
8.4 A fiscalização por parte do Contratante não exclui nem reduz a responsabilidade do FORNECEDOR, inclusive perante terceiros, por 
qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos, ressaltando-se, ainda, que mesmo atestado o serviço adquirido, subsistirá a respon-
sabilidade do FORNECEDOR pela qualidade e segurança deste último.

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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9.1 As empresas que não cumprirem as condições previstas no Edital de Pregão Eletrônico nº 01/2020 e/ou da Ata de Registro de Preços 
ficam sujeitas às seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária não superior a 5 (cinco) anos, aplicada segundo a natureza e da gravidade da falta cometida;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
9.2 A advertência será emitida pelo Consórcio sempre que a contratada descumprir qualquer obrigação;
9.3 A penalidade de multa será imposta à contratada pelo atraso injustificado na entrega do medicamento, de acordo com as alíquotas a 
seguir:
a) multa compensatória, no percentual de 10% (dez por cento), aplicado sobre o valor total da ordem de compra inadimplida;
b) multa moratória, no percentual de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, até o máximo de trinta dias, aplicado sobre o valor 
total da ordem de compra inadimplida;
9.4 A aplicação da multa não impede que sejam aplicadas outras penalidades, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo pro-
cesso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
9.5 Se a proponente não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo assinalado, ser-lhe-á aplicada a penalidade prevista na alínea “c” do 
item 9.1.
9.6 As sanções administrativas poderão ser aplicadas sem prejuízo da cobrança de perdas e danos e das ações penais cabíveis.
9.7 As multas aplicadas às empresas licitantes/contratadas deverão ser recolhidas ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa 
Catarina – CIS-AMOSC, em até 30 (trinta) dias, contados da Notificação de Imposição de Penalidade, assegurado o direito ao contraditório 
e a ampla defesa.
9.8 A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação administrativa ou judicial, sendo exigível desde a data do ato, fato ou 
omissão que lhe tiver dado causa.
9.9 A suspensão impossibilitará a participação da empresa em licitações deflagradas pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de 
Santa Catarina – CIS-AMOSC, de acordo com os prazos a seguir:
a) por até 30 (trinta) dias, quando aplicada a pena de advertência emitida pela Administração e a empresa permanecer inadimplente;
b) por até 90 (noventa) dias, quando a empresa interessada solicitar cancelamento da proposta após a abertura e antes do resultado do 
julgamento;
c) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços;
d) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada motivar a rescisão total ou parcial da autorização de fornecimento e/ou a Ata 
de Registro de Preços;
e) por até 12 (doze) meses, quando a empresa praticar atos que claramente visem à frustração dos objetivos da licitação;
f) por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a empresa apresentar documentos fraudulentos nas licitações;
g) por até 5 (cinco) anos, quando a fornecedora convocada dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar a Ata de Registro de 
Preços, 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, se comportar de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
h) até a realização do pagamento, quando a empresa receber qualquer das multas previstas no item anterior;
9.9.1 A suspensão do direito de licitar poderá ser ampliada até o dobro, em caso de reincidência;
9.10 A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Presidente do CIS-AMOSC;
9.10.1 A declaração de inidoneidade permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punibilidade ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a autoridade que a aplicou;
9.10.2 A declaração de inidoneidade terá seus efeitos extensivos a toda Administração Pública;
9.11 As sanções previstas neste edital poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais que:
a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
9.12 Fica facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penalidades previstas neste edital, no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
a contar do recebimento da notificação, que será dirigido ao Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina 
– CIS-AMOSC.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1 O presente ajuste poderá ser rescindido, independentemente 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 – DOS PREÇOS E DO REAJUSTE
11.1 Os preços são os constantes da Ata de Registro de Preços, vedado qualquer reajustamento durante o prazo de validade da Ata de 
Registro de Preços, salvo para manter o equilíbrio econômico-financeiro da proposta, nos termos da alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 
nº 8.666/93.
11.2 O preço reequilibrado proposto não poderá ultrapassar o valor praticado no mercado.
11.2.1 O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser instruído com os seguintes documentos:
a) requerimento assinado pelo representante legal da empresa e encaminhado via correios ou protocolado diretamente na sede do órgão 
gerenciador (CIS-AMOSC);
b) cópia de documentos que comprovem o alegado (notas fiscais anteriores e posteriores ao certame, ofício/carta de laboratório, cópia da 
norma que autorizou o reajuste de preços dos medicamentos, outros documentos que entender indispensáveis);
c) demonstrativo abaixo devidamente preenchido (um para cada item).
Item da licitação
Descrição do item
Marca

DADOS QUE SERVIRAM DE BASE PARA OFERTA DE PREÇOS NA LICITAÇÃO DADOS PARA COMPROVAR O PEDIDO DE REEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO
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Preço registrado na licitação Novo preço proposto
Preço de compra antes licitação Preço de compra atual
Data da compra Data da compra
Nº Nota Fiscal Nº Nota Fiscal

% da margem sobre o preço de compra % da margem sobre o preço 
de compra

11.2.2 As cópias das Notas Fiscais devem ser do mesmo laboratório/indústria;
11.3 O CIS-AMOSC poderá, a qualquer tempo, reduzir os preços registrados, de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado 
realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional ou internacional.
11.4 Ainda que ocorra a situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, fica facultado ao CIS-AMOSC, antes de 
deferir o pedido de reequilíbrio, consultar o preço das demais empresas participantes, observada a ordem de classificação, para contratar 
com a empresa que apresentar o menor preço, liberando a requerente do compromisso de entregar o produto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
12.1 O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) recusar-se a celebrar o ajuste ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido, 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 Administração nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993;
f) for impedido de licitar e contratar com o Consorcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina CIS-AMOSC ou qualquer um dos 
Municípios Consorciados, nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
12.2 O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da 
autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR.
12.3 O FORNECEDOR poderá requerer o cancelamento/desistência de item(ns) com preço(s) registrado(s) na Ata de Registro de Preços, na 
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a execução do instrumento contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força 
maior, devidamente justificado e instruído com documentos que comprovem o alegado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1 As despesas decorrentes da aquisição do objeto da presente Ata de Registro de Preços correrão à conta de dotação específica do 
orçamento do município, aprovado para os exercícios de 2020 e 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO
14.1 A presente Ata de Registro de Preços está vinculada ao Processo Licitatório n° 33/2020, Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 
01/2020 realizado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina – CIS-AMOSC (ÓRGÃO GERENCIADOR).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1 A Ata de Registro de Preços terá prazo de vigência da de 14 (quatorze) meses, contados a partir de sua assinatura, prazo suficiente 
para quitação dos pagamentos.
1.2.1 O prazo para execução do fornecimento será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, mediante justificativa, 
nos termos da Lei 8.666/1993 e Decreto Federal n. 7.892/2013.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 Observados os critérios e condições estabelecidas no Edital, o Consórcio CIS-AMOSC poderá comprar de mais de um fornecedor re-
gistrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem, quando o primeiro classificado não possua 
capacidade de fornecimento da quantidade solicitada.
16.2 A existência de preços registrados não obriga o CIS-AMOSC a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a reali-
zação de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em 
igualdade de condições.
16.3 O FORNECEDOR signatário desta Ata de Registro de Preços declara estar ciente das suas obrigações para com o CIS-AMOSC (ÓRGÃO 
GERENCIADOR) e com os municípios consorciados, nos termos do Edital e da proposta, que passam a fazer parte integrante do presente 
instrumento e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
17.1 É competente o foro da Comarca de Chapecó-SC, para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de 
Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em 3 (três) vias de igual teor e forma.

Chapecó/SC, 10 de Junho de 2020.
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA 
(CIS-AMOSC) ADRIANA FÁTIMA GURALSKI REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENTE
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ATA 37/2020
Publicação Nº 2527166

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 37/2020

Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, presentes de um lado, o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE 
DE SANTA CATARINA – CIS-AMOSC, consórcio público, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, inscrito no 
CNPJ sob o nº 01.336.261/0001-40, com sede na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, Município de Chapecó, Estado de Santa 
Catarina, representado por sua Presidente, Senhora JANETE PARAVIZI BIANCHIN, brasileira, Prefeita do Município de Arvoredo, doravante 
denominado ORGÃO GERENCIADOR, e os MUNICÍPIOS DE ABELARDO LUZ, ÁGUAS FRIAS, ÁGUAS DE CHAPECÓ, ARVOREDO, BOM JESUS, 
CAXAMBU DO SUL, CAMPO ERÊ, CORONEL FREITAS, CORONEL MARTINS, FORMOSA DO SUL, GALVÃO, GUATAMBU, IRATI, JARDINÓPOLIS, 
MAREMA, NOVA ERECHIM, NOVA ITABERABA, NOVO HORIZONTE, PAIAL, PLANALTO ALEGRE, PONTE SERRADA, QUILOMBO, SANTIAGO 
DO SUL, SÃO CARLOS, SERRA ALTA, SUL BRASIL E UNIÃO DO OESTE doravante denominado ORGÃO PARTICIPANTE, RESOLVEM Registrar 
os Preços em favor da empresa UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 
nº 60.665.981/0009-75, estabelecida na Rodovia Fernão Dias, BR 381, s/n, Parte 2, Km 862,5, Distrito Industrial de Algodão, Bairro Algo-
dão, CEP: 37.556-830, Pouso Alegre/MG, por sua representante legal, Senhora Emanuella da S Bertuleza Baraúna, doravante denominado 
FORNECEDOR, para fornecimento dos itens inseridos na tabela anexa, parte integrante do presente instrumento, sujeitando-se as partes às 
determinações da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e as Resoluções do CIS-AMOSC nº 03, de 17 
de junho de 2014; nº 04, de 03 de novembro de 2015 e, nº 11 de 04 de março de 2020 e sendo observadas as bases e os fornecimentos 
indicados nesta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INSUMOS E CORRELATOS – FARMÁCIA 
BÁSICA E PSICOTRÓPICOS, tendo por objeto a contratação de fornecedores para atender a demanda dos municípios que fazem parte do 
Consorcio Intermunicipal de Saúde – CIS-AMOSC, de acordo com as condições e especificações constantes no presente edital, inclusive em 
seus anexos, notadamente o Anexo I do Edital de Pregão, que vincula o Termo de Referência, a partir da assinatura do presente instrumento 
pelo período de 12 meses.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS (MEDICAMENTOS)
2.1 A solicitação dos produtos registrados será efetivada por meio de Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra, contendo as seguin-
tes informações:
a) a Razão Social e o CNPJ do órgão solicitante;
b) o número da Ata e o número da Autorização de Compra;
c) o nome do FORNECEDOR, o nº do Processo Licitatório e da Ata de Registro de Preços;
d) item, descrição e a quantidade do produto requisitado;
e) o valor unitário e total;
f) a dotação orçamentária;
g) as condições de pagamento, o local e prazo de entrega.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA DOS MEDICAMENTOS
3.1 Os medicamentos deverão ser entregues na sede do CIS-AMOSC, na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, na cidade de Cha-
pecó/SC, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento da Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra.
3.2 O desatendimento do prazo estabelecido no item anterior, salvo mediante justificativa prévia e aceita pelo CIS-AMOSC, sujeitará a infra-
tora às penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços.
3.3 Todas as despesas relacionadas à entrega correrão por conta do FORNECEDOR.

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 . O pagamento ocorrerá até o 30º (trigésimo) dia do mês posterior ao da data do aceite definitivo da mercadoria e da nota fiscal, o qual 
será através de crédito, mediante transferência on line, DOC ou TED na conta corrente da Contratada (A conta corrente deve ser em nome 
de pessoa jurídica, conforme CNPJ da proponente), caso seja necessário no decorrer da execução do contrato a troca de Conta Bancária, a 
Contratada deverá solicitar através de Ofício ao Setor de Tesouraria.
4.2. Na eventualidade de atraso nos pagamentos serão aceitas reclamações em até 90 (noventa) dias após seu vencimento, se não o fizer 
de forma tempestiva, e, por via de consequência, expirar o prazo aqui estabelecido sem pleitear o respectivo pagamento, ocorrerá a pre-
clusão de seu direito.
4.3. A Contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes 
de mudança de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações na legislação pertinente.
4.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou nos documentos pertinentes à contratação, ou ainda, circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a contratada providencie as medidas saneadoras.
4.5. A iniciativa e encargo do cálculo da nota fiscal será de responsabilidade da Contratada cabendo ao CIS-AMOSC apenas a verificação do 
resultado obtido.
4.6. Na hipótese de irregularidade fiscal, a CONTRATADA deverá regularizar a sua situação no prazo de até 15 dias sob pena de aplicação 
das sanções contratuais e rescisão da ata de registro de preços. Enquanto perdurar a irregularidade fiscal, não serão emitidos autorizações 
de fornecimento ou empenhos para a licitante que estiver nessa situação.
4.7. Somente serão pagos os valores relativos aos produtos efetivamente entregues, conforme necessidade da Administração, sendo que 
esta não estará obrigada a adquirir a quantidade total dos produtos constantes no anexo I.
4.8. Não poderá ser cobrado qualquer tipo de despesa senão única e exclusivamente o valor dos itens contratados.
4.9. A Contratada deverá apresentar como condição para o recebimento de cada parcela os seguintes documentos, dentro do prazo de 
validade: Certidão Negativa de Débito (CND) relativa aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, Estadual, Municipal, Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS) e Débitos Trabalhista (CNDT).



18/06/2020 (Quinta-feira) DOM/SC - Edição N° 3174

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 1337

4.10 A Razão Social e o CNPJ constantes das Notas Fiscais deverão coincidir com aquele fornecido na fase de habilitação/propostas.
4.11 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação e/ou de qualquer obrigação financeira que 
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços, juros ou cor-
reção monetária.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
5.1 Fornecer o objeto nas condições estipuladas no Edital, na Proposta e na Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra, isentos de 
defeitos de fabricação, e com prazo de validade superior a 12 (doze) meses, contado da data de entrega dos mesmos.
5.2 Entregar os produtos solicitados na sede do CIS-AMOSC, na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, CEP 89802-260, Chapecó/SC, 
acompanhados da Nota Fiscal Eletrônica preenchida com a especificação do(s) produto(s), data de fabricação, prazo de validade, número 
do lote e nome do fabricante do(s) medicamento(s) entregue(s).
5.3 Realizar o transporte dos produtos adequadamente, em ambiente climatizado, com controle de temperatura, mantendo-os em perfeitas 
condições de armazenamento para garantir a total eficiência e qualidade.
5.3.1 A inobservância das obrigações contidas no item anterior poderá ensejar a devolução dos produtos e a aplicação das penalidades 
previstas no Edital.
5.4 Substituir, as suas expensas, no todo em parte o(s) produto(s) em que se verifiquem danos em decorrência decorrente de qualquer 
evento (problemas de transporte, defeito de fabricação ou de armazenagem, reprovado pelo município), no prazo de até 05 (cinco) dias 
corridos, improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente.
5.5 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
5.6 Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, sendo que sua inadimplên-
cia, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, 
nem poderá onerar o objeto do contrato.
5.7 Comunicar ao CIS-AMOSC, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos 
que impossibilite o seu cumprimento.
5.8 Manter a garantia e qualidade dos produtos de acordo com as especificações definidas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
5.9 Manter as condições de habilitação e qualificação técnica exigida no Edital do Pregão, comprovando-as sempre que solicitado pelo ÒR-
GÃO GERENCIADOR.
5.10 A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos o Certificado de Registro de Produto, dentro do prazo 
de validade, o qual poderá ser emitido, via internet, do site da ANVISA.
5.11 A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos Certificado de Controle de Qualidade do lote de cada 
produto, emitido pelo laboratório produtor.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CIS-AMOSC (ÓRGÃO GERENCIADOR)
6.1 Gerenciar a Ata de Registro de Preços.
6.2 Analisar e responder os questionamentos encaminhados pelo FORNECEDOR.
6.3 Emitir pareceres, elaborar e assinar Termos Aditivos às Atas de Registros de Preços.
6.4 Comunicar aos municípios consorciados, sempre que houver alterações nas condições firmadas nas Atas de Registros de preços.
6.5 Notificar extrajudicialmente o FORNECEDOR e aplicar-lhe as penalidades previstas na legislação e no Edital, assegurado o direito do 
contraditório e da ampla defesa.
6.6 Suspender o acesso do município ao sistema informatizado de pedidos de medicamentos quando este encontra-se inadimplente por 
prazo superior a 60 (sessenta) dias.
6.8 Receber e conferir os medicamentos entregues pelos fornecedores, enviando-os aos municípios solicitantes, acompanhados das respec-
tivas notas fiscais.
6.9 Rejeitar no todo ou em parte os produtos que o FORNECEDOR entregar fora das especificações do Edital.
6.10 Comunicar ao FORNECEDOR até o 5º dia útil, após a apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento 
dos produtos adquiridos e/ou a suspensão do pagamento até a entrega total dos medicamentos solicitados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS
7.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados.
7.2 Permitir a entrega de medicamentos de referência, genéricos e similares nos termos da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 58 
de 10/10/2014.
7.3 Fiscalizar a execução do contrato, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicar ao Consórcio as ocorrências de quais-
quer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte do FORNECEDOR.
7.4 Efetuar o pagamento ao CIS-AMOSC no prazo e condições estabelecidos nos contratos de rateio.

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO
8.1 Em atendimento ao disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, a fiscalização e o acompanhamento da exe-
cução da Ata de Registro de Preços e a entrega do objeto ficam sob o encargo e responsabilidade da comissão e ou servidor designado 
pelo município.
8.2 Os integrantes da comissão ou servidor anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
8.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência da comissão ou servidor deverão ser solicitadas a seus superiores em 
tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
8.4 A fiscalização por parte do Contratante não exclui nem reduz a responsabilidade do FORNECEDOR, inclusive perante terceiros, por 
qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos, ressaltando-se, ainda, que mesmo atestado o serviço adquirido, subsistirá a respon-
sabilidade do FORNECEDOR pela qualidade e segurança deste último.

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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9.1 As empresas que não cumprirem as condições previstas no Edital de Pregão Eletrônico nº 01/2020 e/ou da Ata de Registro de Preços 
ficam sujeitas às seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária não superior a 5 (cinco) anos, aplicada segundo a natureza e da gravidade da falta cometida;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
9.2 A advertência será emitida pelo Consórcio sempre que a contratada descumprir qualquer obrigação;
9.3 A penalidade de multa será imposta à contratada pelo atraso injustificado na entrega do medicamento, de acordo com as alíquotas a 
seguir:
a) multa compensatória, no percentual de 10% (dez por cento), aplicado sobre o valor total da ordem de compra inadimplida;
b) multa moratória, no percentual de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, até o máximo de trinta dias, aplicado sobre o valor 
total da ordem de compra inadimplida;
9.4 A aplicação da multa não impede que sejam aplicadas outras penalidades, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo pro-
cesso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
9.5 Se a proponente não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo assinalado, ser-lhe-á aplicada a penalidade prevista na alínea “c” do 
item 9.1.
9.6 As sanções administrativas poderão ser aplicadas sem prejuízo da cobrança de perdas e danos e das ações penais cabíveis.
9.7 As multas aplicadas às empresas licitantes/contratadas deverão ser recolhidas ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa 
Catarina – CIS-AMOSC, em até 30 (trinta) dias, contados da Notificação de Imposição de Penalidade, assegurado o direito ao contraditório 
e a ampla defesa.
9.8 A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação administrativa ou judicial, sendo exigível desde a data do ato, fato ou 
omissão que lhe tiver dado causa.
9.9 A suspensão impossibilitará a participação da empresa em licitações deflagradas pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de 
Santa Catarina – CIS-AMOSC, de acordo com os prazos a seguir:
a) por até 30 (trinta) dias, quando aplicada a pena de advertência emitida pela Administração e a empresa permanecer inadimplente;
b) por até 90 (noventa) dias, quando a empresa interessada solicitar cancelamento da proposta após a abertura e antes do resultado do 
julgamento;
c) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços;
d) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada motivar a rescisão total ou parcial da autorização de fornecimento e/ou a Ata 
de Registro de Preços;
e) por até 12 (doze) meses, quando a empresa praticar atos que claramente visem à frustração dos objetivos da licitação;
f) por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a empresa apresentar documentos fraudulentos nas licitações;
g) por até 5 (cinco) anos, quando a fornecedora convocada dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar a Ata de Registro de 
Preços, 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, se comportar de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
h) até a realização do pagamento, quando a empresa receber qualquer das multas previstas no item anterior;
9.9.1 A suspensão do direito de licitar poderá ser ampliada até o dobro, em caso de reincidência;
9.10 A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Presidente do CIS-AMOSC;
9.10.1 A declaração de inidoneidade permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punibilidade ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a autoridade que a aplicou;
9.10.2 A declaração de inidoneidade terá seus efeitos extensivos a toda Administração Pública;
9.11 As sanções previstas neste edital poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais que:
a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
9.12 Fica facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penalidades previstas neste edital, no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
a contar do recebimento da notificação, que será dirigido ao Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina 
– CIS-AMOSC.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1 O presente ajuste poderá ser rescindido, independentemente 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 – DOS PREÇOS E DO REAJUSTE
11.1 Os preços são os constantes da Ata de Registro de Preços, vedado qualquer reajustamento durante o prazo de validade da Ata de 
Registro de Preços, salvo para manter o equilíbrio econômico-financeiro da proposta, nos termos da alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 
nº 8.666/93.
11.2 O preço reequilibrado proposto não poderá ultrapassar o valor praticado no mercado.
11.2.1 O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser instruído com os seguintes documentos:
a) requerimento assinado pelo representante legal da empresa e encaminhado via correios ou protocolado diretamente na sede do órgão 
gerenciador (CIS-AMOSC);
b) cópia de documentos que comprovem o alegado (notas fiscais anteriores e posteriores ao certame, ofício/carta de laboratório, cópia da 
norma que autorizou o reajuste de preços dos medicamentos, outros documentos que entender indispensáveis);
c) demonstrativo abaixo devidamente preenchido (um para cada item).
Item da licitação
Descrição do item
Marca

DADOS QUE SERVIRAM DE BASE PARA OFERTA DE PREÇOS NA LICITAÇÃO DADOS PARA COMPROVAR O PEDIDO DE REEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO
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Preço registrado na licitação Novo preço proposto
Preço de compra antes licitação Preço de compra atual
Data da compra Data da compra
Nº Nota Fiscal Nº Nota Fiscal

% da margem sobre o preço de compra % da margem sobre o preço 
de compra

11.2.2 As cópias das Notas Fiscais devem ser do mesmo laboratório/indústria;
11.3 O CIS-AMOSC poderá, a qualquer tempo, reduzir os preços registrados, de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado 
realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional ou internacional.
11.4 Ainda que ocorra a situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, fica facultado ao CIS-AMOSC, antes de 
deferir o pedido de reequilíbrio, consultar o preço das demais empresas participantes, observada a ordem de classificação, para contratar 
com a empresa que apresentar o menor preço, liberando a requerente do compromisso de entregar o produto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
12.1 O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) recusar-se a celebrar o ajuste ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido, 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 Administração nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993;
f) for impedido de licitar e contratar com o Consorcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina CIS-AMOSC ou qualquer um dos 
Municípios Consorciados, nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
12.2 O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da 
autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR.
12.3 O FORNECEDOR poderá requerer o cancelamento/desistência de item(ns) com preço(s) registrado(s) na Ata de Registro de Preços, na 
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a execução do instrumento contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força 
maior, devidamente justificado e instruído com documentos que comprovem o alegado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1 As despesas decorrentes da aquisição do objeto da presente Ata de Registro de Preços correrão à conta de dotação específica do 
orçamento do município, aprovado para os exercícios de 2020 e 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO
14.1 A presente Ata de Registro de Preços está vinculada ao Processo Licitatório n° 33/2020, Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 
01/2020 realizado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina – CIS-AMOSC (ÓRGÃO GERENCIADOR).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1 A Ata de Registro de Preços terá prazo de vigência da de 14 (quatorze) meses, contados a partir de sua assinatura, prazo suficiente 
para quitação dos pagamentos.
1.2.1 O prazo para execução do fornecimento será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, mediante justificativa, 
nos termos da Lei 8.666/1993 e Decreto Federal n. 7.892/2013.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 Observados os critérios e condições estabelecidas no Edital, o Consórcio CIS-AMOSC poderá comprar de mais de um fornecedor re-
gistrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem, quando o primeiro classificado não possua 
capacidade de fornecimento da quantidade solicitada.
16.2 A existência de preços registrados não obriga o CIS-AMOSC a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a reali-
zação de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em 
igualdade de condições.
16.3 O FORNECEDOR signatário desta Ata de Registro de Preços declara estar ciente das suas obrigações para com o CIS-AMOSC (ÓRGÃO 
GERENCIADOR) e com os municípios consorciados, nos termos do Edital e da proposta, que passam a fazer parte integrante do presente 
instrumento e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
17.1 É competente o foro da Comarca de Chapecó-SC, para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de 
Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em 3 (três) vias de igual teor e forma.

Chapecó/SC, 10 de Junho de 2020.
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA 
(CIS-AMOSC) EMANUELLA DA S BERTULEZA BARAÚNA REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENTE
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ATA 38/2020
Publicação Nº 2527168

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 38/2020

Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, presentes de um lado, o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE 
DE SANTA CATARINA – CIS-AMOSC, consórcio público, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, inscrito no 
CNPJ sob o nº 01.336.261/0001-40, com sede na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, Município de Chapecó, Estado de Santa 
Catarina, representado por sua Presidente, Senhora JANETE PARAVIZI BIANCHIN, brasileira, Prefeita do Município de Arvoredo, doravante 
denominado ORGÃO GERENCIADOR, e os MUNICÍPIOS DE ABELARDO LUZ, ÁGUAS FRIAS, ÁGUAS DE CHAPECÓ, ARVOREDO, BOM JESUS, 
CAXAMBU DO SUL, CAMPO ERÊ, CORONEL FREITAS, CORONEL MARTINS, FORMOSA DO SUL, GALVÃO, GUATAMBU, IRATI, JARDINÓPOLIS, 
MAREMA, NOVA ERECHIM, NOVA ITABERABA, NOVO HORIZONTE, PAIAL, PLANALTO ALEGRE, PONTE SERRADA, QUILOMBO, SANTIAGO 
DO SUL, SÃO CARLOS, SERRA ALTA, SUL BRASIL E UNIÃO DO OESTE doravante denominado ORGÃO PARTICIPANTE, RESOLVEM Registrar 
os Preços em favor da empresa WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
sob o nº 04.372.020/0001-44, situada na Avenida Natalino Faust, nº 591, Bairro Padre Ulrico , na cidade de Francisco Beltrão/PR – CEP: 
85.604-443, neste ato representada pelo seu representante legal, Senhora Nancy Terezinha Werlang Brandalizze, doravante denominado 
FORNECEDOR, para fornecimento dos itens inseridos na tabela anexa, parte integrante do presente instrumento, sujeitando-se as partes às 
determinações da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e as Resoluções do CIS-AMOSC nº 03, de 17 
de junho de 2014; nº 04, de 03 de novembro de 2015 e, nº 11 de 04 de março de 2020 e sendo observadas as bases e os fornecimentos 
indicados nesta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INSUMOS E CORRELATOS – FARMÁCIA 
BÁSICA E PSICOTRÓPICOS, tendo por objeto a contratação de fornecedores para atender a demanda dos municípios que fazem parte do 
Consorcio Intermunicipal de Saúde – CIS-AMOSC, de acordo com as condições e especificações constantes no presente edital, inclusive em 
seus anexos, notadamente o Anexo I do Edital de Pregão, que vincula o Termo de Referência, a partir da assinatura do presente instrumento 
pelo período de 12 meses.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS (MEDICAMENTOS)
2.1 A solicitação dos produtos registrados será efetivada por meio de Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra, contendo as seguin-
tes informações:
a) a Razão Social e o CNPJ do órgão solicitante;
b) o número da Ata e o número da Autorização de Compra;
c) o nome do FORNECEDOR, o nº do Processo Licitatório e da Ata de Registro de Preços;
d) item, descrição e a quantidade do produto requisitado;
e) o valor unitário e total;
f) a dotação orçamentária;
g) as condições de pagamento, o local e prazo de entrega.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA DOS MEDICAMENTOS
3.1 Os medicamentos deverão ser entregues na sede do CIS-AMOSC, na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, na cidade de Cha-
pecó/SC, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento da Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra.
3.2 O desatendimento do prazo estabelecido no item anterior, salvo mediante justificativa prévia e aceita pelo CIS-AMOSC, sujeitará a infra-
tora às penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços.
3.3 Todas as despesas relacionadas à entrega correrão por conta do FORNECEDOR.

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 . O pagamento ocorrerá até o 30º (trigésimo) dia do mês posterior ao da data do aceite definitivo da mercadoria e da nota fiscal, o qual 
será através de crédito, mediante transferência on line, DOC ou TED na conta corrente da Contratada (A conta corrente deve ser em nome 
de pessoa jurídica, conforme CNPJ da proponente), caso seja necessário no decorrer da execução do contrato a troca de Conta Bancária, a 
Contratada deverá solicitar através de Ofício ao Setor de Tesouraria.
4.2. Na eventualidade de atraso nos pagamentos serão aceitas reclamações em até 90 (noventa) dias após seu vencimento, se não o fizer 
de forma tempestiva, e, por via de consequência, expirar o prazo aqui estabelecido sem pleitear o respectivo pagamento, ocorrerá a pre-
clusão de seu direito.
4.3. A Contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes 
de mudança de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações na legislação pertinente.
4.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou nos documentos pertinentes à contratação, ou ainda, circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a contratada providencie as medidas saneadoras.
4.5. A iniciativa e encargo do cálculo da nota fiscal será de responsabilidade da Contratada cabendo ao CIS-AMOSC apenas a verificação do 
resultado obtido.
4.6. Na hipótese de irregularidade fiscal, a CONTRATADA deverá regularizar a sua situação no prazo de até 15 dias sob pena de aplicação 
das sanções contratuais e rescisão da ata de registro de preços. Enquanto perdurar a irregularidade fiscal, não serão emitidos autorizações 
de fornecimento ou empenhos para a licitante que estiver nessa situação.
4.7. Somente serão pagos os valores relativos aos produtos efetivamente entregues, conforme necessidade da Administração, sendo que 
esta não estará obrigada a adquirir a quantidade total dos produtos constantes no anexo I.
4.8. Não poderá ser cobrado qualquer tipo de despesa senão única e exclusivamente o valor dos itens contratados.
4.9. A Contratada deverá apresentar como condição para o recebimento de cada parcela os seguintes documentos, dentro do prazo de 
validade: Certidão Negativa de Débito (CND) relativa aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, Estadual, Municipal, Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS) e Débitos Trabalhista (CNDT).
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4.10 A Razão Social e o CNPJ constantes das Notas Fiscais deverão coincidir com aquele fornecido na fase de habilitação/propostas.
4.11 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação e/ou de qualquer obrigação financeira que 
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços, juros ou cor-
reção monetária.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
5.1 Fornecer o objeto nas condições estipuladas no Edital, na Proposta e na Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra, isentos de 
defeitos de fabricação, e com prazo de validade superior a 12 (doze) meses, contado da data de entrega dos mesmos.
5.2 Entregar os produtos solicitados na sede do CIS-AMOSC, na Rua Adolfo Konder, 33-D, Bairro Jardim Itália, CEP 89802-260, Chapecó/SC, 
acompanhados da Nota Fiscal Eletrônica preenchida com a especificação do(s) produto(s), data de fabricação, prazo de validade, número 
do lote e nome do fabricante do(s) medicamento(s) entregue(s).
5.3 Realizar o transporte dos produtos adequadamente, em ambiente climatizado, com controle de temperatura, mantendo-os em perfeitas 
condições de armazenamento para garantir a total eficiência e qualidade.
5.3.1 A inobservância das obrigações contidas no item anterior poderá ensejar a devolução dos produtos e a aplicação das penalidades 
previstas no Edital.
5.4 Substituir, as suas expensas, no todo em parte o(s) produto(s) em que se verifiquem danos em decorrência decorrente de qualquer 
evento (problemas de transporte, defeito de fabricação ou de armazenagem, reprovado pelo município), no prazo de até 05 (cinco) dias 
corridos, improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente.
5.5 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
5.6 Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, sendo que sua inadimplên-
cia, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, 
nem poderá onerar o objeto do contrato.
5.7 Comunicar ao CIS-AMOSC, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos 
que impossibilite o seu cumprimento.
5.8 Manter a garantia e qualidade dos produtos de acordo com as especificações definidas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
5.9 Manter as condições de habilitação e qualificação técnica exigida no Edital do Pregão, comprovando-as sempre que solicitado pelo ÒR-
GÃO GERENCIADOR.
5.10 A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos o Certificado de Registro de Produto, dentro do prazo 
de validade, o qual poderá ser emitido, via internet, do site da ANVISA.
5.11 A proponente vencedora deverá apresentar no ato da entrega dos medicamentos Certificado de Controle de Qualidade do lote de cada 
produto, emitido pelo laboratório produtor.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CIS-AMOSC (ÓRGÃO GERENCIADOR)
6.1 Gerenciar a Ata de Registro de Preços.
6.2 Analisar e responder os questionamentos encaminhados pelo FORNECEDOR.
6.3 Emitir pareceres, elaborar e assinar Termos Aditivos às Atas de Registros de Preços.
6.4 Comunicar aos municípios consorciados, sempre que houver alterações nas condições firmadas nas Atas de Registros de preços.
6.5 Notificar extrajudicialmente o FORNECEDOR e aplicar-lhe as penalidades previstas na legislação e no Edital, assegurado o direito do 
contraditório e da ampla defesa.
6.6 Suspender o acesso do município ao sistema informatizado de pedidos de medicamentos quando este encontra-se inadimplente por 
prazo superior a 60 (sessenta) dias.
6.8 Receber e conferir os medicamentos entregues pelos fornecedores, enviando-os aos municípios solicitantes, acompanhados das respec-
tivas notas fiscais.
6.9 Rejeitar no todo ou em parte os produtos que o FORNECEDOR entregar fora das especificações do Edital.
6.10 Comunicar ao FORNECEDOR até o 5º dia útil, após a apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento 
dos produtos adquiridos e/ou a suspensão do pagamento até a entrega total dos medicamentos solicitados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS
7.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados.
7.2 Permitir a entrega de medicamentos de referência, genéricos e similares nos termos da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 58 
de 10/10/2014.
7.3 Fiscalizar a execução do contrato, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicar ao Consórcio as ocorrências de quais-
quer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte do FORNECEDOR.
7.4 Efetuar o pagamento ao CIS-AMOSC no prazo e condições estabelecidos nos contratos de rateio.

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO
8.1 Em atendimento ao disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, a fiscalização e o acompanhamento da exe-
cução da Ata de Registro de Preços e a entrega do objeto ficam sob o encargo e responsabilidade da comissão e ou servidor designado 
pelo município.
8.2 Os integrantes da comissão ou servidor anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
8.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência da comissão ou servidor deverão ser solicitadas a seus superiores em 
tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
8.4 A fiscalização por parte do Contratante não exclui nem reduz a responsabilidade do FORNECEDOR, inclusive perante terceiros, por 
qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos, ressaltando-se, ainda, que mesmo atestado o serviço adquirido, subsistirá a respon-
sabilidade do FORNECEDOR pela qualidade e segurança deste último.

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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9.1 As empresas que não cumprirem as condições previstas no Edital de Pregão Eletrônico nº 01/2020 e/ou da Ata de Registro de Preços 
ficam sujeitas às seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária não superior a 5 (cinco) anos, aplicada segundo a natureza e da gravidade da falta cometida;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
9.2 A advertência será emitida pelo Consórcio sempre que a contratada descumprir qualquer obrigação;
9.3 A penalidade de multa será imposta à contratada pelo atraso injustificado na entrega do medicamento, de acordo com as alíquotas a 
seguir:
a) multa compensatória, no percentual de 10% (dez por cento), aplicado sobre o valor total da ordem de compra inadimplida;
b) multa moratória, no percentual de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, até o máximo de trinta dias, aplicado sobre o valor 
total da ordem de compra inadimplida;
9.4 A aplicação da multa não impede que sejam aplicadas outras penalidades, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo pro-
cesso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
9.5 Se a proponente não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo assinalado, ser-lhe-á aplicada a penalidade prevista na alínea “c” do 
item 9.1.
9.6 As sanções administrativas poderão ser aplicadas sem prejuízo da cobrança de perdas e danos e das ações penais cabíveis.
9.7 As multas aplicadas às empresas licitantes/contratadas deverão ser recolhidas ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa 
Catarina – CIS-AMOSC, em até 30 (trinta) dias, contados da Notificação de Imposição de Penalidade, assegurado o direito ao contraditório 
e a ampla defesa.
9.8 A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação administrativa ou judicial, sendo exigível desde a data do ato, fato ou 
omissão que lhe tiver dado causa.
9.9 A suspensão impossibilitará a participação da empresa em licitações deflagradas pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de 
Santa Catarina – CIS-AMOSC, de acordo com os prazos a seguir:
a) por até 30 (trinta) dias, quando aplicada a pena de advertência emitida pela Administração e a empresa permanecer inadimplente;
b) por até 90 (noventa) dias, quando a empresa interessada solicitar cancelamento da proposta após a abertura e antes do resultado do 
julgamento;
c) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços;
d) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada motivar a rescisão total ou parcial da autorização de fornecimento e/ou a Ata 
de Registro de Preços;
e) por até 12 (doze) meses, quando a empresa praticar atos que claramente visem à frustração dos objetivos da licitação;
f) por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a empresa apresentar documentos fraudulentos nas licitações;
g) por até 5 (cinco) anos, quando a fornecedora convocada dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar a Ata de Registro de 
Preços, 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, se comportar de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
h) até a realização do pagamento, quando a empresa receber qualquer das multas previstas no item anterior;
9.9.1 A suspensão do direito de licitar poderá ser ampliada até o dobro, em caso de reincidência;
9.10 A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Presidente do CIS-AMOSC;
9.10.1 A declaração de inidoneidade permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punibilidade ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a autoridade que a aplicou;
9.10.2 A declaração de inidoneidade terá seus efeitos extensivos a toda Administração Pública;
9.11 As sanções previstas neste edital poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais que:
a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
9.12 Fica facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penalidades previstas neste edital, no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
a contar do recebimento da notificação, que será dirigido ao Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina 
– CIS-AMOSC.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1 O presente ajuste poderá ser rescindido, independentemente 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 – DOS PREÇOS E DO REAJUSTE
11.1 Os preços são os constantes da Ata de Registro de Preços, vedado qualquer reajustamento durante o prazo de validade da Ata de 
Registro de Preços, salvo para manter o equilíbrio econômico-financeiro da proposta, nos termos da alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 
nº 8.666/93.
11.2 O preço reequilibrado proposto não poderá ultrapassar o valor praticado no mercado.
11.2.1 O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser instruído com os seguintes documentos:
a) requerimento assinado pelo representante legal da empresa e encaminhado via correios ou protocolado diretamente na sede do órgão 
gerenciador (CIS-AMOSC);
b) cópia de documentos que comprovem o alegado (notas fiscais anteriores e posteriores ao certame, ofício/carta de laboratório, cópia da 
norma que autorizou o reajuste de preços dos medicamentos, outros documentos que entender indispensáveis);
c) demonstrativo abaixo devidamente preenchido (um para cada item).
Item da licitação
Descrição do item
Marca

DADOS QUE SERVIRAM DE BASE PARA OFERTA DE PREÇOS NA LICITAÇÃO DADOS PARA COMPROVAR O PEDIDO DE REEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO
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Preço registrado na licitação Novo preço proposto
Preço de compra antes licitação Preço de compra atual
Data da compra Data da compra
Nº Nota Fiscal Nº Nota Fiscal

% da margem sobre o preço de compra % da margem sobre o preço 
de compra

11.2.2 As cópias das Notas Fiscais devem ser do mesmo laboratório/indústria;
11.3 O CIS-AMOSC poderá, a qualquer tempo, reduzir os preços registrados, de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado 
realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional ou internacional.
11.4 Ainda que ocorra a situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, fica facultado ao CIS-AMOSC, antes de 
deferir o pedido de reequilíbrio, consultar o preço das demais empresas participantes, observada a ordem de classificação, para contratar 
com a empresa que apresentar o menor preço, liberando a requerente do compromisso de entregar o produto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
12.1 O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) recusar-se a celebrar o ajuste ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido, 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 Administração nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993;
f) for impedido de licitar e contratar com o Consorcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina CIS-AMOSC ou qualquer um dos 
Municípios Consorciados, nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
12.2 O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da 
autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR.
12.3 O FORNECEDOR poderá requerer o cancelamento/desistência de item(ns) com preço(s) registrado(s) na Ata de Registro de Preços, na 
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a execução do instrumento contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força 
maior, devidamente justificado e instruído com documentos que comprovem o alegado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1 As despesas decorrentes da aquisição do objeto da presente Ata de Registro de Preços correrão à conta de dotação específica do 
orçamento do município, aprovado para os exercícios de 2020 e 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO
14.1 A presente Ata de Registro de Preços está vinculada ao Processo Licitatório n° 33/2020, Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 
01/2020 realizado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina – CIS-AMOSC (ÓRGÃO GERENCIADOR).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1 A Ata de Registro de Preços terá prazo de vigência da de 14 (quatorze) meses, contados a partir de sua assinatura, prazo suficiente 
para quitação dos pagamentos.
1.2.1 O prazo para execução do fornecimento será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, mediante justificativa, 
nos termos da Lei 8.666/1993 e Decreto Federal n. 7.892/2013.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 Observados os critérios e condições estabelecidas no Edital, o Consórcio CIS-AMOSC poderá comprar de mais de um fornecedor re-
gistrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem, quando o primeiro classificado não possua 
capacidade de fornecimento da quantidade solicitada.
16.2 A existência de preços registrados não obriga o CIS-AMOSC a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a reali-
zação de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em 
igualdade de condições.
16.3 O FORNECEDOR signatário desta Ata de Registro de Preços declara estar ciente das suas obrigações para com o CIS-AMOSC (ÓRGÃO 
GERENCIADOR) e com os municípios consorciados, nos termos do Edital e da proposta, que passam a fazer parte integrante do presente 
instrumento e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
17.1 É competente o foro da Comarca de Chapecó-SC, para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de 
Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em 3 (três) vias de igual teor e forma.

Chapecó/SC, 10 de Junho de 2020.
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA 
(CIS-AMOSC) NANCY TEREZINHA WERLANG BRANDALIZZE REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENTE
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TERMO DE ANULAÇÃO DO PROCESSO 39-2020
Publicação Nº 2526782

 

Processo Nº: 39/2020

Data:  

NOTA DE ANULAÇÃO DE PROCESSO DE COMPRA

Modalidade: Dispensa por Limite Nº 36/2020

Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, E INSUMOS, EM ESPECIAL TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO 
TEMPERATURA CORPORAL FEBRE, DESTINADOS PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA REDE DE 
ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CIS-AMOSC, PARA ENFRENTAMENTO DA 
EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, 
CONFORME ART. 4º DA LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020, com redação dada pela Medida Provisória n.º 
926/2020.

Motivo  da  Anulação: Empresa  alega  que  não  possui  condições  de  assumir  o  contrato.  Requerendo  valores 
adiantados, negado por este órgão público. Motivo para cancelamento da compra.

Chapecó, 10/06/20.
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CiS/amurC

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2020
Publicação Nº 2526786

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 002/2020
DE FISIOTERAPIA - COVID-19 – LEI Nº 13.979/2020

Pelo presente instrumento que entre si celebram, de um lado o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO CONTESTADO – 
CISAMURC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 03.887.256/0001-50 com sede à Rua: João da Cruz Kreiling, 
nº1085,no município de Canoinhas – SC, neste ato representado por seu Presidente, o Prefeito Municipal de Major Vieira, Sr. Orildo Antonio 
Severgnini, com endereço Rua: João da Cruz Kreiling, nº1085 ,no município de Canoinhas – SC, daqui por diante denominada CONTRA-
TANTE e RODRIGO KARPAVICIUS LUZ, portadora da cédula de identidade sob o nº 9.747.814-7 e CPF: 056.141.159-00, endereço na Rua: 
Marechal Rondon , nº 965, Alto das Palmeiras, Canoinhas, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, tem justo e contratado o 
presente Contrato de Prestação de Serviços.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL E BASE LEGAL:

1.1 As justificativas para a realização do presente Instrumento Contratual encontram-se dispostas no Anexo Único - Parecer Jurídico elabo-
rado pelo Assessora Jurídica Camila Denk da Silva OAB/SC 52309.
1.2 Instrumento Contratual encontra-se amparo legal na lei 13.979 em seu art 4º- B incluindo pela medida provisória 926, de 2020.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO E DA FINALIDADE
2.1 - Tem por finalidade a CONTRATAÇÃO DE FISIOTERAPEUTA; com objeto de suporte técnico na área de fisioterapia, para atuar na ala do 
COVID do HSCC ,diretamente na linha de frente no tratamento dos pacientes , com experiências em ventilação mecânica.

2.2 - O serviço ora contratado será prestado no Hospital Santa Cruz de Canoinhas com sede a Rua: João da Cruz Krailing, nº 1050, nesta, 
o qual disponibilizará escalas de trabalho por esta entidade, dentro do limite legal de no máximo 30 horas semanais de acordo com a Lei 
nº 8.856/94.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
3.1 - A contratação tem prazo de vigência até 60 dias contado da data da sua assinatura ou da data da sua publicação no sítio oficial na 
internet , a partir de quando as obrigações assumidas pelas partes serão exigíveis, sendo prorrogável por períodos sucessivos, enquanto 
perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública de importância internacional, declarada 
por meio da Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministro de Estado da Saúde.
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO
4.1 O valor mensal do Termo de Contrato é de R$ 3,265.00 ( Três mil, duzentos e sessenta e cinco reais), perfazendo o valor global de R$ 
6.531,96 (Seis mil quinhentos e trinta e um reais e noventa e seis centavos). No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias 
diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1 As despesas decorrentes da contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento, na classificação 
abaixo:
3.1.9.0.11.99.00.00.00

CLÁUSULA SEXTA – DA OBRIGAÇÃO
6.1 - O contratado obriga-se a cumprir todas as normas de trabalho do HOSPITAL SANTA CRUZ DE CANOINHAS.
6.2 - O contratado assumirá a responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuará, pela mão de obra, assim como 
pelo cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem

como quaisquer danos decorrentes da realização destes serviços, causados a CONTRATANTE ou à terceiros.
6.3 - O contratado obriga-se a cumprir todas as exigências das leis e normas de segurança do trabalho.
6.4 - O contratado não poderá sub – empreitar o total dos serviços a ele adjudicados.
6.5 - O contratado obriga-se a apresentar nota fiscal referente a prestação de serviço para recebimento do valor contratado.
6.6 - O contratado deverá reservar sigilo perante terceiros. A obrigação de confidencialidade disposta nesta cláusula perdurará mesmo após 
o término, rescisão ou extinção do presente contrato.
Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o Foro da Comarca de Canoinhas. E por estarem justas e 
acertadas, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas instrumentárias.

Canoinhas, 23 de abril de 2020
ORILDO ANTONIO SEVERGNINI
CONSÓRCIO

RODRIGO KARPAVICIUS LUZ
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
LUIZ CESAR BATISTA  JULIANA HAUFFE RODRIGUES
CPF 459.84.019-72  CPF: 016.201.159-80
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2020
Publicação Nº 2526800

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 03/2020
DE FISIOTERAPIA - COVID-19 – LEI Nº 13.979/2020

Pelo presente instrumento que entre si celebram, de um lado o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO CONTESTADO – 
CISAMURC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 03.887.256/0001-50 com sede à Rua: João da Cruz Kreiling, 
nº1085,no município de Canoinhas – SC, neste ato representado por seu Presidente, o Prefeito Municipal de Major Vieira, Sr. Orildo Antonio 
Severgnini, com endereço Rua: João da Cruz Kreiling, nº1085 ,no município de Canoinhas – SC, daqui por diante denominada CONTRA-
TANTE e GILVANA PLAUTZ, brasileira, solteira, fisioterapeuta, portadora da cédula de identidade sob o nº 6708002 e CPF: 097.743.159-28, 
endereço na Rua: Marechal Floriano Peixoto , nº 385, Centro, Mafra, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, tem justo e 
contratado o presente Contrato de Prestação de Serviços.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL E BASE LEGAL:

1.1 As justificativas para a realização do presente Instrumento Contratual encontram-se dispostas no Anexo Único - Parecer Jurídico elabo-
rado pelo Assessora Jurídica Camila Denk da Silva OAB/SC 52309.
1.2 Instrumento Contratual encontra-se amparo legal na lei 13.979 em seu art 4º- B incluindo pela medida provisória 926, de 2020.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO E DA FINALIDADE
2.1 - Tem por finalidade a CONTRATAÇÃO DE FISIOTERAPEUTA; com objeto de suporte técnico na área de fisioterapia, para atuar na ala do 
COVID do HSCC ,diretamente na linha de frente no tratamento dos pacientes , com experiências em ventilação mecânica.

2.2 - O serviço ora contratado será prestado no Hospital Santa Cruz de Canoinhas com sede a Rua: João da Cruz Krailing, nº 1050, nesta, 
o qual disponibilizará escalas de trabalho por esta entidade, dentro do limite legal de no máximo 30 horas semanais de acordo com a Lei 
nº 8.856/94.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
3.1 - A contratação tem prazo de vigência até 60 dias contado da data da sua assinatura ou da data da sua publicação no sítio oficial na 
internet , a partir de quando as obrigações assumidas pelas partes serão exigíveis, sendo prorrogável por períodos sucessivos, enquanto 
perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública de importância internacional, declarada 
por meio da Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministro de Estado da Saúde.
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO
4.1 O valor mensal do Termo de Contrato é de R$ 3,265.00 ( Três mil, duzentos e sessenta e cinco reais), perfazendo o valor global de R$ 
6.531,96 (Seis mil quinhentos e trinta e um reais e noventa e seis centavos). No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias 
diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1 As despesas decorrentes da contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento, na classificação 
abaixo:
3.1.9.0.11.99.00.00.00

CLÁUSULA SEXTA – DA OBRIGAÇÃO
6.1 - O contratado obriga-se a cumprir todas as normas de trabalho do HOSPITAL SANTA CRUZ DE CANOINHAS.
6.2 - O contratado assumirá a responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuará, pela mão de obra, assim como 
pelo cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem

como quaisquer danos decorrentes da realização destes serviços, causados a CONTRATANTE ou à terceiros.
6.3 - O contratado obriga-se a cumprir todas as exigências das leis e normas de segurança do trabalho.
6.4 - O contratado não poderá sub – empreitar o total dos serviços a ele adjudicados.
6.5 - O contratado obriga-se a apresentar nota fiscal referente a prestação de serviço para recebimento do valor contratado.
6.6 - O contratado deverá reservar sigilo perante terceiros. A obrigação de confidencialidade disposta nesta cláusula perdurará mesmo após 
o término, rescisão ou extinção do presente contrato.
Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o Foro da Comarca de Canoinhas. E por estarem justas e 
acertadas, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas instrumentárias.

Canoinhas, 23 de abril de 2020
ORILDO ANTONIO SEVERGNINI
CONSÓRCIO

GILVANA PLAUTZ
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
LUIZ CESAR BATISTA  JULIANA HAUFFE RODRIGUES
CPF 459.84.019-72  CPF: 016.201.159-80
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Publicação Nº 2526730

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Administrativo nº 013/2020
TERMO DE JUSTIFICATIVA

Objeto: Aquisição de materiais necessários para manter adequado o suporte ventilatório até que o paciente possa fazê-lo por si só.
Prestação de Serviço:
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO CONTESTADO – CISAMURC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito 
no CNPJ sob o nº 03.887.256/0001-50 com sede à Rua: João da Cruz Kreiling, nº1085, no município de Canoinhas – SC, neste ato repre-
sentado por seu Presidente, o Prefeito Municipal de Major Vieira, Sr. Orildo Antonio Severgnini, com endereço Rua: João da Cruz Kreiling, 
nº1085, no município de Canoinhas – SC.
Há a informação de dotação orçamentária e disponibilidade financeira, conforme consta do processo, para realizar a presente contratação.
Vínculo: 3.3.90.00.00
A contratação do serviço acima mencionado enquadra-se na Lei n.º 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, a qual dispõe sobre as medidas 
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 
2019/2020. Considerando que o art.4º da referida Lei dispõe:
Art. 4º Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei.
§ 1º A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronavírus.
§ 2º Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na 
rede mundial de computadores (internet), contendo, no

que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o 
número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição.
Assim, com fundamento no artigo 4º da lei 13.979/93 é dispensa a realização de licitação para contratação em situação de emergência do 
Coronavírus responsável pelo surto de 2019.

Canoinhas, 13 de abril de 2020

ORILDO ANTONIO SEVERGNINI
Presidente CISAMURC

LUIZ CESAR BATISTA
Gerente Administrativo/
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Dispensa a Licitação
Processo Administrativo nº013/2020
Objeto: Aquisição de materiais necessários para manter adequado o suporte ventilatório até que o paciente possa fazê-lo por si só.
Pelo presente Termo De Ratificação, tendo recebido nesta data, parecer técnico da Comissão Permanente de Licitação, designada através 
de Portaria nº e do reconhecimento da presença de requisitos exigidos pelo art. 24, inc. II da Lei nº 8.666/93, RATIFICO o Processo de 
Dispensa de Licitação, bem como encaminho o presente processo para o Departamento.
Competente para as devidas providências quanto à contratação objeto em epígrafe.

Canoinhas /SC, 13 de abril de 2020

ORILDO ANTONIO SEVERGNINI
Presidente CISAMURC

LUIZ CESAR BATISTA
Gerente Administrativo

EXTRATO DO ATO DE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 013/2020

Contratante: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO CONTESTADO – CISAMURC, pessoa jurídica de direito público inter-
no, inscrito no CNPJ sob o nº 03.887.256/0001-50 com sede à Rua: João da Cruz Kreiling, nº1085, no município de Canoinhas – SC, neste 
ato representado por seu Presidente, o Prefeito Municipal de Major Vieira, Sr. Orildo Antonio Severgnini, com endereço Rua: João da Cruz 
Kreiling, nº1085, no município de Canoinhas – SC.
Contratada: IMPORT SERVICE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 01.122.234/0001-
74, com sede na Rua: Rio de Janeiro, 1500, Centro, Londrina -PR .
Objeto: Aquisição de materiais tipo cabo transitar mennen invivo research canal único e suporte para trandutores, utilizados para adequar 
o suporte ventilatório, até que o paciente possa fazê-lo por si só.
Dotação Orçamentária: 3.3.90.00.00
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Valor total: R$ 1.407,60.
Fundamento: Art. 24, inc. II da Lei nº 8.666/93 e Art. 4 da Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020.

Canoinhas/SC, 13 de abril de 2020

ORILDO ANTONIO SEVERGNINI
Presidente CISAMURC

LUIZ CESAR BATISTA
Gerente Administrativo

PARECER JURÍDICO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2020

Procedimento para Dispensa de Licitação

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO CONTESTADO – CISAMURC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 
CNPJ sob o nº 03.887.256/0001-50 com sede à Rua: João da Cruz Kreiling, nº1085, no município de Canoinhas – SC.

RELATÓRIO

Parecer jurídico quanto à dispensa de licitação para Aquisição de materiais tipo cabo transitar mennen invivo research canal único e suporte 
para trandutores transtar, utilizados para adequar o suporte ventilatório até que o paciente possa fazê-lo por si só.

PARECER JURÍDICO
Dispensa de licitação é a possibilidade de celebrar um contrato entre a administração e o particular de forma direta, sem o procedimento 
regular de licitação, levando sempre em consideração o interesse público, 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, dentre 
outros pressupostos legais.
A Lei Federal nº. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispôs sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, alterada pela Medida Provisória nº. 926 de 20 de mar-
ço de 2020, que alterou a Lei nº 13.979/2020, para dispor sobre procedimentos para aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, estabelece no seu art. 4ª e SS que:
Art. 4º. É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei.
§ 1º. A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronavírus.
§ 2º. Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na 
rede mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, 
de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o 
respectivo processo de contratação ou aquisição.
§ 3º. Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora de bens, serviços e insumos de empresas que estejam com inidonei-
dade declarada ou com o direito de participar de licitação ou contratar com o Poder Público suspenso, quando se tratar, comprovadamente, 
de única fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido.
Art. 4º-A. A aquisição de bens e a contratação de serviços a que se refere o caput do art. 4º não se restringe a equipamentos novos, desde 
que o fornecedor se responsabilize pelas plenas condições de uso e funcionamento do bem adquirido.
Art. 4º-B. Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei, presumem-se atendidas as condições de:
I - ocorrência de situação de emergência;
II - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência;
III - existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares;
IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência.
Art. 4º-C. Para as contratações de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência de que trata esta Lei, não será 
exigida a elaboração de estudos preliminares quando se tratar de bens e serviços comuns.
Art. 4º-D. O Gerenciamento de Riscos da contratação somente será exigível durante a gestão do contrato.
Art. 4º-E. Nas contratações para aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência que trata esta Lei, 
será admitida a apresentação de termo de referência simplificado ou de projeto básico simplificado
§ 1º. O termo de referência simplificado ou o projeto básico simplificado a que se refere o caput conterá:
I - declaração do objeto;
II - fundamentação simplificada da contratação
III - descrição resumida da solução apresentada;
IV - requisitos da contratação;
V - critérios de medição e pagamento;
VI - estimativas dos preços obtidos por meio de, no mínimo, um dos seguintes parâmetros:
a) Portal de Compras do Governo Federal;
b) pesquisa publicada em mídia especializada;
c) sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo;
d) contratações similares de outros entes públicos;
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e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e VII - adequação orçamentária.
§ 2º. Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, será dispensada a estimativa de preços de que trata o inciso VI 
do caput.
§ 3º. Os preços obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI do caput não impedem a contratação pelo Poder Público por valores 
superiores decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação de preços, hipótese em que deverá haver justificativa nos autos.
Art. 4º-F. Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou prestadores de serviço, a autoridade competente, excepcionalmente e median-
te justificativa, poderá dispensar a apresentação de documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de 
um ou mais requisitos de habilitação, ressalvados a exigência de apresentação
de prova de regularidade relativa à Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7º da Constituição.
Art. 4º-G. Nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou presencial, cujo objeto seja a aquisição de bens, serviços e insumos 
necessários ao enfrentamento da emergência de que trata esta Lei, os prazos dos procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade.
§ 1º. Quando o prazo original de que trata o caput for número ímpar, este será arredondado para o número inteiro antecedente.
§ 2º. Os recursos dos procedimentos licitatórios somente terão efeito devolutivo.
§ 3º. Fica dispensada a realização de audiência pública a que se refere o art. 39 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para as licitações 
de que trata o caput. Art. 4º-H. Os contratos regidos por esta Lei terão prazo de duração de até seis meses e poderão ser prorrogados por 
períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública.
Art. 4º-I. Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta Lei, a administração pública poderá prever que os contratados 
fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões ao objeto contratado, em até cinquenta por cento 
do valor inicial atualizado do contrato.
Excepcionalmente, o caráter emergencial de estabelecer procedimentos e medidas que viabilizem a aquisição de bens, serviços e insumos, 
destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, impõe a necessidade 
de propor medidas que facilitem a aquisição de bens serviços e insumos pelos entes federativos, de forma urgente, destinados ao combate 
da pandemia do novo vírus COVID-19, sem a observância das limitações impostas pela lei nº. 8.666/93, uma vez a Lei Federal nº. 13.979, 
de 06 de fevereiro de 2020, por tratar-se de lei especial, se sobrepõe a lei geral de licitações.
Evidentemente, a operacionalização dos procedimentos que visam ao controle do acesso das pessoas suspeitas ou infectadas com o referido 
vírus, no âmbito do sistema único de saúde, exige que os profissionais de saúde estejam protegidos com os Equipamentos de Proteção 
Individual-EPIs necessários e eficientes ao combate da pandemia, possibilitando o atendimento assistencial de saúde à população.
Pode-se observar que a legislação em comento permite a dispensa de licitações cujo objetivo é atender ao interesse público e a coletividade, 
que se justifica pela pandemia instalada, não impondo
limite quantitativo e financeiro para a aquisição de bens, serviços e insumos, tendo em vista o caráter emergencial, excepcional e urgente 
que a situação exige, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e aplicando-se apenas enquanto perdurar a 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.
Destarte, com base nos fundamentos das legislações em comento, não se vislumbra nenhum óbice para que a Administração Pública con-
trate a Aquisição de equipamentos necessários para os respiradores, materiais indispensáveis para o funcionamento do equipamento.
A Assessoria Jurídica desta instituição examinou os aspectos jurídicos dos termos do processo administrativo supra, considerando os pres-
supostos da Lei Federal nº. 13.979/2020 e da Medida Provisória nº. 926/2020, não se atendo aos elementos de ordem técnicas, financeiras 
e orçamentárias, cuja exatidão deverá ser verificada pelos setores responsáveis e autoridade competente, de acordo com o que estabelece 
os Arts. 4ª ao 4º-I, da lei em comento.
Ressalta-se, todavia, que o presente parecer é de caráter facultativo, cujo objetivo é o da interpretação dos dispositivos legais, não o vin-
culando ao ato discricionário do órgão gerenciador competente.
É o parecer.

Canoinhas 13 de abril de 2020
CAMILA DENK DA SILVA KUCZERA
ASSESSORA JURÍDICA
OAB/SC 52309

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Publicação Nº 2526737

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Administrativo nº 014/2020
TERMO DE JUSTIFICATIVA

Objeto: Aquisição de avental impermeável para utilização dos profissionais da Saúde que estão na linha de frente do Covid -19.
Prestação de Serviço:
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO CONTESTADO – CISAMURC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito 
no CNPJ sob o nº 03.887.256/0001-50 com sede à Rua: João da Cruz Kreiling, nº1085, no município de Canoinhas – SC, neste ato repre-
sentado por seu Presidente, o Prefeito Municipal de Major Vieira, Sr. Orildo Antonio Severgnini, com endereço Rua: João da Cruz Kreiling, 
nº1085, no município de Canoinhas – SC.
Há a informação de dotação orçamentária e disponibilidade financeira, conforme consta do processo, para realizar a presente contratação.
Vínculo: 3.3.90.00.00
A contratação do serviço acima mencionado enquadra-se na Lei n.º 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, a qual dispõe sobre as medidas 
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 
2019/2020. Considerando que o art.4º da referida Lei dispõe:
Art. 4º Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei.
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§ 1º A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronavírus.
§ 2º Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na 
rede mundial de computadores (internet), contendo, no

que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o 
número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição.
Assim, com fundamento no artigo 4º da lei 13.979/93 é dispensa a realização de licitação para contratação em situação de emergência do 
Coronavírus responsável pelo surto de 2019.

Canoinhas, 14 de abril de 2020

ORILDO ANTONIO SEVERGNINI
Presidente CISAMURC

LUIZ CESAR BATISTA
Gerente Administrativo/
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Dispensa a Licitação
Processo Administrativo nº014/2020
Objeto: Aquisição de avental impermeável para utilização dos profissionais da Saúde que estão na linha de frente do Covid -19.
Pelo presente Termo De Ratificação, tendo recebido nesta data, parecer técnico da Comissão Permanente de Licitação, designada através 
de Portaria nº e do reconhecimento da presença de requisitos exigidos pelo art. 24, inc. II da Lei nº 8.666/93, RATIFICO o Processo de 
Dispensa de Licitação, bem como encaminho o presente processo para o Departamento.
Competente para as devidas providências quanto à contratação objeto em epígrafe.

Canoinhas /SC, 14 de abril de 2020

ORILDO ANTONIO SEVERGNINI
Presidente CISAMURC

LUIZ CESAR BATISTA
Gerente Administrativo

EXTRATO DO ATO DE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 014/2020

Contratante: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO CONTESTADO – CISAMURC, pessoa jurídica de direito público inter-
no, inscrito no CNPJ sob o nº 03.887.256/0001-50 com sede à Rua: João da Cruz Kreiling, nº1085, no município de Canoinhas – SC, neste 
ato representado por seu Presidente, o Prefeito Municipal de Major Vieira, Sr. Orildo Antonio Severgnini, com endereço Rua: João da Cruz 
Kreiling, nº1085, no município de Canoinhas – SC.
Contratada: LYNEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 75.797/0001-91, com sede na Rua: Joa-
quim Mendes, 191,São Cristovão, Papanduva - SC.
Objeto: Aquisição de avental impermeável para utilização dos profissionais da Saúde que estão na linha de frente do Covid -19.
Dotação Orçamentária: 3.3.90.00.00
Valor total: R$ 6.660,00.
Fundamento: Art. 24, inc. II da Lei nº 8.666/93 e Art. 4 da Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020.

Canoinhas/SC, 14 de abril de 2020

ORILDO ANTONIO SEVERGNINI
Presidente CISAMURC

LUIZ CESAR BATISTA
Gerente Administrativo

PARECER JURÍDICO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2020

Procedimento para Dispensa de Licitação

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO CONTESTADO – CISAMURC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 
CNPJ sob o nº 03.887.256/0001-50 com sede à Rua: João da Cruz Kreiling, nº1085, no município de Canoinhas – SC.

RELATÓRIO
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Parecer jurídico quanto à dispensa de licitação para Aquisição de avental impermeável para utilização dos profissionais da Saúde que estão 
na linha de frente do Covid -19.

PARECER JURÍDICO
Dispensa de licitação é a possibilidade de celebrar um contrato entre a administração e o particular de forma direta, sem o procedimento 
regular de licitação, levando sempre em consideração o interesse público, 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, dentre 
outros pressupostos legais.
A Lei Federal nº. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispôs sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, alterada pela Medida Provisória nº. 926 de 20 de mar-
ço de 2020, que alterou a Lei nº 13.979/2020, para dispor sobre procedimentos para aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, estabelece no seu art. 4ª e SS que:
Art. 4º. É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei.
§ 1º. A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronavírus.
§ 2º. Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na 
rede mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, 
de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o 
respectivo processo de contratação ou aquisição.
§ 3º. Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora de bens, serviços e insumos de empresas que estejam com inidonei-
dade declarada ou com o direito de participar de licitação ou contratar com o Poder Público suspenso, quando se tratar, comprovadamente, 
de única fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido.
Art. 4º-A. A aquisição de bens e a contratação de serviços a que se refere o caput do art. 4º não se restringe a equipamentos novos, desde 
que o fornecedor se responsabilize pelas plenas condições de uso e funcionamento do bem adquirido.
Art. 4º-B. Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei, presumem-se atendidas as condições de:
I - ocorrência de situação de emergência;
II - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência;
III - existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares;
IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência.
Art. 4º-C. Para as contratações de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência de que trata esta Lei, não será 
exigida a elaboração de estudos preliminares quando se tratar de bens e serviços comuns.
Art. 4º-D. O Gerenciamento de Riscos da contratação somente será exigível durante a gestão do contrato.
Art. 4º-E. Nas contratações para aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência que trata esta Lei, 
será admitida a apresentação de termo de referência simplificado ou de projeto básico simplificado
§ 1º. O termo de referência simplificado ou o projeto básico simplificado a que se refere o caput conterá:
I - declaração do objeto;
II - fundamentação simplificada da contratação
III - descrição resumida da solução apresentada;
IV - requisitos da contratação;
V - critérios de medição e pagamento;
VI - estimativas dos preços obtidos por meio de, no mínimo, um dos seguintes parâmetros:
a) Portal de Compras do Governo Federal;
b) pesquisa publicada em mídia especializada;
c) sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo;
d) contratações similares de outros entes públicos;
e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e VII - adequação orçamentária.
§ 2º. Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, será dispensada a estimativa de preços de que trata o inciso VI 
do caput.
§ 3º. Os preços obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI do caput não impedem a contratação pelo Poder Público por valores 
superiores decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação de preços, hipótese em que deverá haver justificativa nos autos.
Art. 4º-F. Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou prestadores de serviço, a autoridade competente, excepcionalmente e median-
te justificativa, poderá dispensar a apresentação de documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de 
um ou mais requisitos de habilitação, ressalvados a exigência de apresentação
de prova de regularidade relativa à Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7º da Constituição.
Art. 4º-G. Nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou presencial, cujo objeto seja a aquisição de bens, serviços e insumos 
necessários ao enfrentamento da emergência de que trata esta Lei, os prazos dos procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade.
§ 1º. Quando o prazo original de que trata o caput for número ímpar, este será arredondado para o número inteiro antecedente.
§ 2º. Os recursos dos procedimentos licitatórios somente terão efeito devolutivo.
§ 3º. Fica dispensada a realização de audiência pública a que se refere o art. 39 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para as licitações 
de que trata o caput. Art. 4º-H. Os contratos regidos por esta Lei terão prazo de duração de até seis meses e poderão ser prorrogados por 
períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública.
Art. 4º-I. Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta Lei, a administração pública poderá prever que os contratados 
fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões ao objeto contratado, em até cinquenta por cento 
do valor inicial atualizado do contrato.
Excepcionalmente, o caráter emergencial de estabelecer procedimentos e medidas que viabilizem a aquisição de bens, serviços e insumos, 
destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, impõe a necessidade 
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de propor medidas que facilitem a aquisição de bens serviços e insumos pelos entes federativos, de forma urgente, destinados ao combate 
da pandemia do novo vírus COVID-19, sem a observância das limitações impostas pela lei nº. 8.666/93, uma vez a Lei Federal nº. 13.979, 
de 06 de fevereiro de 2020, por tratar-se de lei especial, se sobrepõe a lei geral de licitações.
Evidentemente, a operacionalização dos procedimentos que visam ao controle do acesso das pessoas suspeitas ou infectadas com o referido 
vírus, no âmbito do sistema único de saúde, exige que os profissionais de saúde estejam protegidos com os Equipamentos de Proteção 
Individual-EPIs necessários e eficientes ao combate da pandemia, possibilitando o atendimento assistencial de saúde à população.
Pode-se observar que a legislação em comento permite a dispensa de licitações cujo objetivo é atender ao interesse público e a coletividade, 
que se justifica pela pandemia instalada, não impondo
limite quantitativo e financeiro para a aquisição de bens, serviços e insumos, tendo em vista o caráter emergencial, excepcional e urgente 
que a situação exige, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e aplicando-se apenas enquanto perdurar a 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.
Destarte, com base nos fundamentos das legislações em comento, não se vislumbra nenhum óbice para que a Administração Pública 
contrate a Aquisição de avental impermeável para utilização dos profissionais da Saúde que estão na linha de frente do Covid -19. Necessi-
tando estes profissionais de equipamentos de proteção individual, por estarem em contato direto com o vírus ainda desconhecido, estando 
expostos à riscos.

A Assessoria Jurídica desta instituição examinou os aspectos jurídicos dos termos do processo administrativo supra, considerando os pres-
supostos da Lei Federal nº. 13.979/2020 e da Medida Provisória nº. 926/2020, não se atendo aos elementos de ordem técnicas, financeiras 
e orçamentárias, cuja exatidão deverá ser verificada pelos setores responsáveis e autoridade competente, de acordo com o que estabelece 
os Arts. 4ª ao 4º-I, da lei em comento.
Ressalta-se, todavia, que o presente parecer é de caráter facultativo, cujo objetivo é o da interpretação dos dispositivos legais, não o vin-
culando ao ato discricionário do órgão gerenciador competente.
É o parecer.

Canoinhas 14 de abril de 2020

CAMILA DENK DA SILVA KUCZERA
ASSESSORA JURÍDICA
OAB/SC 52309

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Publicação Nº 2526744

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Administrativo nº 015/2020
TERMO DE JUSTIFICATIVA

Objeto: Aquisição de máscaras descartáveis para utilização dos profissionais da Saúde que estão na linha de frente do Covid -19.
Prestação de Serviço:
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO CONTESTADO – CISAMURC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito 
no CNPJ sob o nº 03.887.256/0001-50 com sede à Rua: João da Cruz Kreiling, nº1085, no município de Canoinhas – SC, neste ato repre-
sentado por seu Presidente, o Prefeito Municipal de Major Vieira, Sr. Orildo Antonio Severgnini, com endereço Rua: João da Cruz Kreiling, 
nº1085, no município de Canoinhas – SC.
Há a informação de dotação orçamentária e disponibilidade financeira, conforme consta do processo, para realizar a presente contratação.
Vínculo: 3.3.90.00.00
A contratação do serviço acima mencionado enquadra-se na Lei n.º 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, a qual dispõe sobre as medidas 
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 
2019/2020. Considerando que o art.4º da referida Lei dispõe:
Art. 4º Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei.
§ 1º A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronavírus.
§ 2º Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na 
rede mundial de computadores (internet), contendo, no

que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o 
número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição.
Assim, com fundamento no artigo 4º da lei 13.979/93 é dispensa a realização de licitação para contratação em situação de emergência do 
Coronavírus responsável pelo surto de 2019.

Canoinhas, 14 de abril de 2020
ORILDO ANTONIO SEVERGNINI
Presidente CISAMURC

LUIZ CESAR BATISTA
Gerente Administrativo/
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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TERMO DE RATIFICAÇÃO

Dispensa a Licitação
Processo Administrativo nº015/2020
Objeto: Aquisição de máscaras descartáveis para utilização dos profissionais da Saúde que estão na linha de frente do Covid -19.
Pelo presente Termo De Ratificação, tendo recebido nesta data, parecer técnico da Comissão Permanente de Licitação, designada através 
de Portaria nº e do reconhecimento da presença de requisitos exigidos pelo art. 24, inc. II da Lei nº 8.666/93, RATIFICO o Processo de 
Dispensa de Licitação, bem como encaminho o presente processo para o Departamento.
Competente para as devidas providências quanto à contratação objeto em epígrafe.

Canoinhas /SC, 14 de abril de 2020

ORILDO ANTONIO SEVERGNINI
Presidente CISAMURC

LUIZ CESAR BATISTA
Gerente Administrativo

EXTRATO DO ATO DE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 015/2020

Contratante: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO CONTESTADO – CISAMURC, pessoa jurídica de direito público inter-
no, inscrito no CNPJ sob o nº 03.887.256/0001-50 com sede à Rua: João da Cruz Kreiling, nº1085, no município de Canoinhas – SC, neste 
ato representado por seu Presidente, o Prefeito Municipal de Major Vieira, Sr. Orildo Antonio Severgnini, com endereço Rua: João da Cruz 
Kreiling, nº1085, no município de Canoinhas – SC.
Contratada: ANDERSON SHMIDT, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 07.032.409/0001-39, com sede na R 456, 1077, Piso 
2, Jardim Praiamar, Itapema- SC.
Objeto: Aquisição de máscaras descartáveis para utilização dos profissionais da Saúde que estão na linha de frente do Covid -19.
Dotação Orçamentária: 3.3.90.00.00
Valor total: R$ 4.650,00.
Fundamento: Art. 24, inc. II da Lei nº 8.666/93 e Art. 4 da Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020.

Canoinhas/SC, 14 de abril de 2020

ORILDO ANTONIO SEVERGNINI
Presidente CISAMURC

LUIZ CESAR BATISTA
Gerente Administrativo

PARECER JURÍDICO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2020

Procedimento para Dispensa de Licitação

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO CONTESTADO – CISAMURC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 
CNPJ sob o nº 03.887.256/0001-50 com sede à Rua: João da Cruz Kreiling, nº1085, no município de Canoinhas – SC.

RELATÓRIO

Parecer jurídico quanto à dispensa de licitação para Aquisição de máscaras descartáveis para utilização dos profissionais da Saúde que estão 
na linha de frente do Covid -19.

PARECER JURÍDICO
Dispensa de licitação é a possibilidade de celebrar um contrato entre a administração e o particular de forma direta, sem o procedimento 
regular de licitação, levando sempre em consideração o interesse público, 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, dentre 
outros pressupostos legais.
A Lei Federal nº. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispôs sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, alterada pela Medida Provisória nº. 926 de 20 de mar-
ço de 2020, que alterou a Lei nº 13.979/2020, para dispor sobre procedimentos para aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, estabelece no seu art. 4ª e SS que:
Art. 4º. É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei.
§ 1º. A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronavírus.
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§ 2º. Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na 
rede mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, 
de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o 
respectivo processo de contratação ou aquisição.
§ 3º. Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora de bens, serviços e insumos de empresas que estejam com inidonei-
dade declarada ou com o direito de participar de licitação ou contratar com o Poder Público suspenso, quando se tratar, comprovadamente, 
de única fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido.
Art. 4º-A. A aquisição de bens e a contratação de serviços a que se refere o caput do art. 4º não se restringe a equipamentos novos, desde 
que o fornecedor se responsabilize pelas plenas condições de uso e funcionamento do bem adquirido.
Art. 4º-B. Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei, presumem-se atendidas as condições de:
I - ocorrência de situação de emergência;
II - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência;
III - existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares;
IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência.
Art. 4º-C. Para as contratações de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência de que trata esta Lei, não será 
exigida a elaboração de estudos preliminares quando se tratar de bens e serviços comuns.
Art. 4º-D. O Gerenciamento de Riscos da contratação somente será exigível durante a gestão do contrato.
Art. 4º-E. Nas contratações para aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência que trata esta Lei, 
será admitida a apresentação de termo de referência simplificado ou de projeto básico simplificado
§ 1º. O termo de referência simplificado ou o projeto básico simplificado a que se refere o caput conterá:
I - declaração do objeto;
II - fundamentação simplificada da contratação
III - descrição resumida da solução apresentada;
IV - requisitos da contratação;
V - critérios de medição e pagamento;
VI - estimativas dos preços obtidos por meio de, no mínimo, um dos seguintes parâmetros:
a) Portal de Compras do Governo Federal;
b) pesquisa publicada em mídia especializada;
c) sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo;
d) contratações similares de outros entes públicos;
e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e VII - adequação orçamentária.
§ 2º. Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, será dispensada a estimativa de preços de que trata o inciso VI 
do caput.
§ 3º. Os preços obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI do caput não impedem a contratação pelo Poder Público por valores 
superiores decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação de preços, hipótese em que deverá haver justificativa nos autos.
Art. 4º-F. Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou prestadores de serviço, a autoridade competente, excepcionalmente e median-
te justificativa, poderá dispensar a apresentação de documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de 
um ou mais requisitos de habilitação, ressalvados a exigência de apresentação
de prova de regularidade relativa à Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7º da Constituição.
Art. 4º-G. Nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou presencial, cujo objeto seja a aquisição de bens, serviços e insumos 
necessários ao enfrentamento da emergência de que trata esta Lei, os prazos dos procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade.
§ 1º. Quando o prazo original de que trata o caput for número ímpar, este será arredondado para o número inteiro antecedente.
§ 2º. Os recursos dos procedimentos licitatórios somente terão efeito devolutivo.
§ 3º. Fica dispensada a realização de audiência pública a que se refere o art. 39 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para as licitações 
de que trata o caput. Art. 4º-H. Os contratos regidos por esta Lei terão prazo de duração de até seis meses e poderão ser prorrogados por 
períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública.
Art. 4º-I. Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta Lei, a administração pública poderá prever que os contratados 
fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões ao objeto contratado, em até cinquenta por cento 
do valor inicial atualizado do contrato.
Excepcionalmente, o caráter emergencial de estabelecer procedimentos e medidas que viabilizem a aquisição de bens, serviços e insumos, 
destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, impõe a necessidade 
de propor medidas que facilitem a aquisição de bens serviços e insumos pelos entes federativos, de forma urgente, destinados ao combate 
da pandemia do novo vírus COVID-19, sem a observância das limitações impostas pela lei nº. 8.666/93, uma vez a Lei Federal nº. 13.979, 
de 06 de fevereiro de 2020, por tratar-se de lei especial, se sobrepõe a lei geral de licitações.
Evidentemente, a operacionalização dos procedimentos que visam ao controle do acesso das pessoas suspeitas ou infectadas com o referido 
vírus, no âmbito do sistema único de saúde, exige que os profissionais de saúde estejam protegidos com os Equipamentos de Proteção 
Individual-EPIs necessários e eficientes ao combate da pandemia, possibilitando o atendimento assistencial de saúde à população.
Pode-se observar que a legislação em comento permite a dispensa de licitações cujo objetivo é atender ao interesse público e a coletividade, 
que se justifica pela pandemia instalada, não impondo
limite quantitativo e financeiro para a aquisição de bens, serviços e insumos, tendo em vista o caráter emergencial, excepcional e urgente 
que a situação exige, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e aplicando-se apenas enquanto perdurar a 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.
Destarte, com base nos fundamentos das legislações em comento, não se vislumbra nenhum óbice para que a Administração Pública contra-
te a Aquisição de máscaras para utilização dos profissionais da Saúde que estão na linha de frente do Covid -19. Necessitando estes profis-
sionais de equipamentos de proteção individual, por estarem em contato direto com o vírus ainda desconhecido, estando expostos à riscos.

A Assessoria Jurídica desta instituição examinou os aspectos jurídicos dos termos do processo administrativo supra, considerando os pres-
supostos da Lei Federal nº. 13.979/2020 e da Medida Provisória nº. 926/2020, não se atendo aos elementos de ordem técnicas, financeiras 
e orçamentárias, cuja exatidão deverá ser verificada pelos setores responsáveis e autoridade competente, de acordo com o que estabelece 
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os Arts. 4ª ao 4º-I, da lei em comento.
Ressalta-se, todavia, que o presente parecer é de caráter facultativo, cujo objetivo é o da interpretação dos dispositivos legais, não o vin-
culando ao ato discricionário do órgão gerenciador competente.
É o parecer.

Canoinhas 14 de abril de 2020

CAMILA DENK DA SILVA KUCZERA
ASSESSORA JURÍDICA
OAB/SC 52309

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Publicação Nº 2526753

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Administrativo nº 016/2020
TERMO DE JUSTIFICATIVA

Objeto: Aquisição de coletes para identificação de profissionais que farão barreiras sanitárias para monitoramento do Covid -19.
Prestação de Serviço:
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO CONTESTADO – CISAMURC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito 
no CNPJ sob o nº 03.887.256/0001-50 com sede à Rua: João da Cruz Kreiling, nº1085, no município de Canoinhas – SC, neste ato repre-
sentado por seu Presidente, o Prefeito Municipal de Major Vieira, Sr. Orildo Antonio Severgnini, com endereço Rua: João da Cruz Kreiling, 
nº1085, no município de Canoinhas – SC.
Há a informação de dotação orçamentária e disponibilidade financeira, conforme consta do processo, para realizar a presente contratação.
Vínculo: 3.3.90.00.00
A contratação do serviço acima mencionado enquadra-se na Lei n.º 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, a qual dispõe sobre as medidas 
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 
2019/2020. Considerando que o art.4º da referida Lei dispõe:
Art. 4º Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei.
§ 1º A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronavírus.
§ 2º Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na 
rede mundial de computadores (internet), contendo, no

que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o 
número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição.
Assim, com fundamento no artigo 4º da lei 13.979/93 é dispensa a realização de licitação para contratação em situação de emergência do 
Coronavírus responsável pelo surto de 2019.

Canoinhas, 20 de abril de 2020

ORILDO ANTONIO SEVERGNINI
Presidente CISAMURC

LUIZ CESAR BATISTA
Gerente Administrativo/
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Dispensa a Licitação
Processo Administrativo nº016/2020
Objeto: Aquisição de coletes para identificação de profissionais que farão barreiras sanitárias para monitoramento do Covid -19.
Pelo presente Termo De Ratificação, tendo recebido nesta data, parecer técnico da Comissão Permanente de Licitação, designada através 
de Portaria nº e do reconhecimento da presença de requisitos exigidos pelo art. 24, inc. II da Lei nº 8.666/93, RATIFICO o Processo de 
Dispensa de Licitação, bem como encaminho o presente processo para o Departamento.
Competente para as devidas providências quanto à contratação objeto em epígrafe.

Canoinhas /SC, 20 de abril de 2020

ORILDO ANTONIO SEVERGNINI
Presidente CISAMURC

LUIZ CESAR BATISTA
Gerente Administrativo
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EXTRATO DO ATO DE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 016/2020

Contratante: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO CONTESTADO – CISAMURC, pessoa jurídica de direito público inter-
no, inscrito no CNPJ sob o nº 03.887.256/0001-50 com sede à Rua: João da Cruz Kreiling, nº1085, no município de Canoinhas – SC, neste 
ato representado por seu Presidente, o Prefeito Municipal de Major Vieira, Sr. Orildo Antonio Severgnini, com endereço Rua: João da Cruz 
Kreiling, nº1085, no município de Canoinhas – SC.
Contratada: LOUISE LUCCA - CONFECÇÕES - EIRELI , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 19.171.497/0001-39, com sede 
na Rua Pernambuco, 168, centro, Ireneópolis -SC.
Objeto: Aquisição de coletes para identificação de profissionais que farão barreiras sanitárias para monitoramento do Covid -19.
Dotação Orçamentária: 3.3.90.00.00
Valor total: R$ 2.000,00.
Fundamento: Art. 24, inc. II da Lei nº 8.666/93 e Art. 4 da Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020.

Canoinhas/SC, 20 de abril de 2020

ORILDO ANTONIO SEVERGNINI
Presidente CISAMURC

LUIZ CESAR BATISTA
Gerente Administrativo

PARECER JURÍDICO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2020

Procedimento para Dispensa de Licitação

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO CONTESTADO – CISAMURC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 
CNPJ sob o nº 03.887.256/0001-50 com sede à Rua: João da Cruz Kreiling, nº1085, no município de Canoinhas – SC.

RELATÓRIO

Parecer jurídico quanto à dispensa de licitação para Aquisição de coletes para identificação de profissionais que farão barreiras sanitárias 
para monitoramento do Covid -19.

PARECER JURÍDICO
Dispensa de licitação é a possibilidade de celebrar um contrato entre a administração e o particular de forma direta, sem o procedimento 
regular de licitação, levando sempre em consideração o interesse público, 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, dentre 
outros pressupostos legais.
A Lei Federal nº. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispôs sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, alterada pela Medida Provisória nº. 926 de 20 de mar-
ço de 2020, que alterou a Lei nº 13.979/2020, para dispor sobre procedimentos para aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, estabelece no seu art. 4ª e SS que:
Art. 4º. É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei.
§ 1º. A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronavírus.
§ 2º. Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na 
rede mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, 
de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o 
respectivo processo de contratação ou aquisição.
§ 3º. Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora de bens, serviços e insumos de empresas que estejam com inidonei-
dade declarada ou com o direito de participar de licitação ou contratar com o Poder Público suspenso, quando se tratar, comprovadamente, 
de única fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido.
Art. 4º-A. A aquisição de bens e a contratação de serviços a que se refere o caput do art. 4º não se restringe a equipamentos novos, desde 
que o fornecedor se responsabilize pelas plenas condições de uso e funcionamento do bem adquirido.
Art. 4º-B. Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei, presumem-se atendidas as condições de:
I - ocorrência de situação de emergência;
II - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência;
III - existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares;
IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência.
Art. 4º-C. Para as contratações de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência de que trata esta Lei, não será 
exigida a elaboração de estudos preliminares quando se tratar de bens e serviços comuns.
Art. 4º-D. O Gerenciamento de Riscos da contratação somente será exigível durante a gestão do contrato.
Art. 4º-E. Nas contratações para aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência que trata esta Lei, 
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será admitida a apresentação de termo de referência simplificado ou de projeto básico simplificado
§ 1º. O termo de referência simplificado ou o projeto básico simplificado a que se refere o caput conterá:
I - declaração do objeto;
II - fundamentação simplificada da contratação
III - descrição resumida da solução apresentada;
IV - requisitos da contratação;
V - critérios de medição e pagamento;
VI - estimativas dos preços obtidos por meio de, no mínimo, um dos seguintes parâmetros:
a) Portal de Compras do Governo Federal;
b) pesquisa publicada em mídia especializada;
c) sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo;
d) contratações similares de outros entes públicos;
e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e VII - adequação orçamentária.
§ 2º. Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, será dispensada a estimativa de preços de que trata o inciso VI 
do caput.
§ 3º. Os preços obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI do caput não impedem a contratação pelo Poder Público por valores 
superiores decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação de preços, hipótese em que deverá haver justificativa nos autos.
Art. 4º-F. Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou prestadores de serviço, a autoridade competente, excepcionalmente e median-
te justificativa, poderá dispensar a apresentação de documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de 
um ou mais requisitos de habilitação, ressalvados a exigência de apresentação
de prova de regularidade relativa à Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7º da Constituição.
Art. 4º-G. Nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou presencial, cujo objeto seja a aquisição de bens, serviços e insumos 
necessários ao enfrentamento da emergência de que trata esta Lei, os prazos dos procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade.
§ 1º. Quando o prazo original de que trata o caput for número ímpar, este será arredondado para o número inteiro antecedente.
§ 2º. Os recursos dos procedimentos licitatórios somente terão efeito devolutivo.
§ 3º. Fica dispensada a realização de audiência pública a que se refere o art. 39 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para as licitações 
de que trata o caput. Art. 4º-H. Os contratos regidos por esta Lei terão prazo de duração de até seis meses e poderão ser prorrogados por 
períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública.
Art. 4º-I. Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta Lei, a administração pública poderá prever que os contratados 
fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões ao objeto contratado, em até cinquenta por cento 
do valor inicial atualizado do contrato.
Excepcionalmente, o caráter emergencial de estabelecer procedimentos e medidas que viabilizem a aquisição de bens, serviços e insumos, 
destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, impõe a necessidade 
de propor medidas que facilitem a aquisição de bens serviços e insumos pelos entes federativos, de forma urgente, destinados ao combate 
da pandemia do novo vírus COVID-19, sem a observância das limitações impostas pela lei nº. 8.666/93, uma vez a Lei Federal nº. 13.979, 
de 06 de fevereiro de 2020, por tratar-se de lei especial, se sobrepõe a lei geral de licitações.
Evidentemente, a operacionalização dos procedimentos que visam ao controle do acesso das pessoas suspeitas ou infectadas com o referido 
vírus, no âmbito do sistema único de saúde, exige que os profissionais de saúde estejam protegidos com os Equipamentos de Proteção 
Individual-EPIs necessários e eficientes ao combate da pandemia, possibilitando o atendimento assistencial de saúde à população.
Pode-se observar que a legislação em comento permite a dispensa de licitações cujo objetivo é atender ao interesse público e a coletividade, 
que se justifica pela pandemia instalada, não impondo
limite quantitativo e financeiro para a aquisição de bens, serviços e insumos, tendo em vista o caráter emergencial, excepcional e urgente 
que a situação exige, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e aplicando-se apenas enquanto perdurar a 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.
Destarte, com base nos fundamentos das legislações em comento, não se vislumbra nenhum óbice para que a Administração Pública con-
trate a Aquisição de coletes para identificação de profissionais que farão barreiras sanitárias para monitoramento do Covid -19.

A Assessoria Jurídica desta instituição examinou os aspectos jurídicos dos termos do processo administrativo supra, considerando os pres-
supostos da Lei Federal nº. 13.979/2020 e da Medida Provisória nº. 926/2020, não se atendo aos elementos de ordem técnicas, financeiras 
e orçamentárias, cuja exatidão deverá ser verificada pelos setores responsáveis e autoridade competente, de acordo com o que estabelece 
os Arts. 4ª ao 4º-I, da lei em comento.
Ressalta-se, todavia, que o presente parecer é de caráter facultativo, cujo objetivo é o da interpretação dos dispositivos legais, não o vin-
culando ao ato discricionário do órgão gerenciador competente.
É o parecer.

Canoinhas 20 de abril de 2020

CAMILA DENK DA SILVA KUCZERA
ASSESSORA JURÍDICA
OAB/SC 52309
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Publicação Nº 2526762

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Administrativo nº 017/2020
TERMO DE JUSTIFICATIVA

Objeto: Aquisição de teste rápido para detecção de anticorpos para o novo coronavírus (Sars-CoV-2).
Prestação de Serviço:
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO CONTESTADO – CISAMURC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito 
no CNPJ sob o nº 03.887.256/0001-50 com sede à Rua: João da Cruz Kreiling, nº1085, no município de Canoinhas – SC, neste ato repre-
sentado por seu Presidente, o Prefeito Municipal de Major Vieira, Sr. Orildo Antonio Severgnini, com endereço Rua: João da Cruz Kreiling, 
nº1085, no município de Canoinhas – SC.
Há a informação de dotação orçamentária e disponibilidade financeira, conforme consta do processo, para realizar a presente contratação.
Vínculo: 3.3.90.00.00
A contratação do serviço acima mencionado enquadra-se na Lei n.º 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, a qual dispõe sobre as medidas 
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 
2019/2020. Considerando que o art.4º da referida Lei dispõe:
Art. 4º Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei.
§ 1º A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronavírus.
§ 2º Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na 
rede mundial de computadores (internet), contendo, no

que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o 
número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição.
Assim, com fundamento no artigo 4º da lei 13.979/93 é dispensa a realização de licitação para contratação em situação de emergência do 
Coronavírus responsável pelo surto de 2019.

Canoinhas, 23 de abril de 2020

ORILDO ANTONIO SEVERGNINI
Presidente CISAMURC

LUIZ CESAR BATISTA
Gerente Administrativo/
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Dispensa a Licitação
Processo Administrativo nº017/2020
Objeto: Aquisição de teste rápido para detecção de anticorpos para o novo coronavírus (Sars-CoV-2).
Pelo presente Termo De Ratificação, tendo recebido nesta data, parecer técnico da Comissão Permanente de Licitação, designada através 
de Portaria nº e do reconhecimento da presença de requisitos exigidos pelo art. 24, inc. II da Lei nº 8.666/93, RATIFICO o Processo de 
Dispensa de Licitação, bem como encaminho o presente processo para o Departamento.
Competente para as devidas providências quanto à contratação objeto em epígrafe.

Canoinhas /SC, 23 de abril de 2020

ORILDO ANTONIO SEVERGNINI
Presidente CISAMURC

LUIZ CESAR BATISTA
Gerente Administrativo

EXTRATO DO ATO DE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 017/2020

Contratante: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO CONTESTADO – CISAMURC, pessoa jurídica de direito público inter-
no, inscrito no CNPJ sob o nº 03.887.256/0001-50 com sede à Rua: João da Cruz Kreiling, nº1085, no município de Canoinhas – SC, neste 
ato representado por seu Presidente, o Prefeito Municipal de Major Vieira, Sr. Orildo Antonio Severgnini, com endereço Rua: João da Cruz 
Kreiling, nº1085, no município de Canoinhas – SC.
Contratada: RICARDO LUIZ DONALDI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
22.739.986/0001-59, com sede na Rod. Raposo Tavares, Km 22, 14, sala 102-B, Bloco C, Cotia- SP.
Objeto: Aquisição de teste rápido para detecção de anticorpos para o novo coronavírus (Sars-CoV-2).
Dotação Orçamentária: 3.3.90.00.00
Valor total: R$ 19.000,00.
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Fundamento: Art. 24, inc. II da Lei nº 8.666/93 e Art. 4 da Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020.

Canoinhas/SC, 23 de abril de 2020

ORILDO ANTONIO SEVERGNINI
Presidente CISAMURC

LUIZ CESAR BATISTA
Gerente Administrativo

PARECER JURÍDICO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2020

Procedimento para Dispensa de Licitação

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO CONTESTADO – CISAMURC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 
CNPJ sob o nº 03.887.256/0001-50 com sede à Rua: João da Cruz Kreiling, nº1085, no município de Canoinhas – SC.

RELATÓRIO

Parecer jurídico quanto à dispensa de licitação para Aquisição de teste rápido para detecção de anticorpos para o novo coronavírus (Sars-
-CoV-2), o qual pode ser usado como apoio para a avaliação do estado imunológico de pacientes que apresentem sintomas da COVID-19 
ou que apresentaram alguma exposição com risco potencial. Os resultados podem conduzir o paciente para o acompanhamento médico já 
com informações que ajudem o profissional a definir o diagnóstico.
Como inicialmente o Ministério da Saúde concentrou e ainda concentra os exames apenas nos casos graves e diante da carência de testes 
para o COVID-19, os testes rápidos aumentam a possibilidade de testagem na população e dos profissionais que estão na linha de frente 
do combate ao vírus.

PARECER JURÍDICO
Dispensa de licitação é a possibilidade de celebrar um contrato entre a administração e o particular de forma direta, sem o procedimento 
regular de licitação, levando sempre em consideração o interesse público, 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, dentre 
outros pressupostos legais.
A Lei Federal nº. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispôs sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, alterada pela Medida Provisória nº. 926 de 20 de mar-
ço de 2020, que alterou a Lei nº 13.979/2020, para dispor sobre procedimentos para aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, estabelece no seu art. 4ª e SS que:
Art. 4º. É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei.
§ 1º. A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronavírus.
§ 2º. Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na 
rede mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, 
de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o 
respectivo processo de contratação ou aquisição.
§ 3º. Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora de bens, serviços e insumos de empresas que estejam com inidonei-
dade declarada ou com o direito de participar de licitação ou contratar com o Poder Público suspenso, quando se tratar, comprovadamente, 
de única fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido.
Art. 4º-A. A aquisição de bens e a contratação de serviços a que se refere o caput do art. 4º não se restringe a equipamentos novos, desde 
que o fornecedor se responsabilize pelas plenas condições de uso e funcionamento do bem adquirido.
Art. 4º-B. Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei, presumem-se atendidas as condições de:
I - ocorrência de situação de emergência;
II - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência;
III - existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares;
IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência.
Art. 4º-C. Para as contratações de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência de que trata esta Lei, não será 
exigida a elaboração de estudos preliminares quando se tratar de bens e serviços comuns.
Art. 4º-D. O Gerenciamento de Riscos da contratação somente será exigível durante a gestão do contrato.
Art. 4º-E. Nas contratações para aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência que trata esta Lei, 
será admitida a apresentação de termo de referência simplificado ou de projeto básico simplificado
§ 1º. O termo de referência simplificado ou o projeto básico simplificado a que se refere o caput conterá:
I - declaração do objeto;
II - fundamentação simplificada da contratação
III - descrição resumida da solução apresentada;
IV - requisitos da contratação;
V - critérios de medição e pagamento;
VI - estimativas dos preços obtidos por meio de, no mínimo, um dos seguintes parâmetros:
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a) Portal de Compras do Governo Federal;
b) pesquisa publicada em mídia especializada;
c) sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo;
d) contratações similares de outros entes públicos;
e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e VII - adequação orçamentária.
§ 2º. Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, será dispensada a estimativa de preços de que trata o inciso VI 
do caput.
§ 3º. Os preços obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI do caput não impedem a contratação pelo Poder Público por valores 
superiores decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação de preços, hipótese em que deverá haver justificativa nos autos.
Art. 4º-F. Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou prestadores de serviço, a autoridade competente, excepcionalmente e median-
te justificativa, poderá dispensar a apresentação de documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de 
um ou mais requisitos de habilitação, ressalvados a exigência de apresentação
de prova de regularidade relativa à Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7º da Constituição.
Art. 4º-G. Nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou presencial, cujo objeto seja a aquisição de bens, serviços e insumos 
necessários ao enfrentamento da emergência de que trata esta Lei, os prazos dos procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade.
§ 1º. Quando o prazo original de que trata o caput for número ímpar, este será arredondado para o número inteiro antecedente.
§ 2º. Os recursos dos procedimentos licitatórios somente terão efeito devolutivo.
§ 3º. Fica dispensada a realização de audiência pública a que se refere o art. 39 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para as licitações 
de que trata o caput. Art. 4º-H. Os contratos regidos por esta Lei terão prazo de duração de até seis meses e poderão ser prorrogados por 
períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública.
Art. 4º-I. Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta Lei, a administração pública poderá prever que os contratados 
fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões ao objeto contratado, em até cinquenta por cento 
do valor inicial atualizado do contrato.
Excepcionalmente, o caráter emergencial de estabelecer procedimentos e medidas que viabilizem a aquisição de bens, serviços e insumos, 
destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, impõe a necessidade 
de propor medidas que facilitem a aquisição de bens serviços e insumos pelos entes federativos, de forma urgente, destinados ao combate 
da pandemia do novo vírus COVID-19, sem a observância das limitações impostas pela lei nº. 8.666/93, uma vez a Lei Federal nº. 13.979, 
de 06 de fevereiro de 2020, por tratar-se de lei especial, se sobrepõe a lei geral de licitações.
Evidentemente, a operacionalização dos procedimentos que visam ao controle do acesso das pessoas suspeitas ou infectadas com o referido 
vírus, no âmbito do sistema único de saúde, exige que os profissionais de saúde estejam protegidos com os Equipamentos de Proteção 
Individual-EPIs necessários e eficientes ao combate da pandemia, possibilitando o atendimento assistencial de saúde à população.
Pode-se observar que a legislação em comento permite a dispensa de licitações cujo objetivo é atender ao interesse público e a coletividade, 
que se justifica pela pandemia instalada, não impondo
limite quantitativo e financeiro para a aquisição de bens, serviços e insumos, tendo em vista o caráter emergencial, excepcional e urgente 
que a situação exige, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e aplicando-se apenas enquanto perdurar a 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.
Destarte, com base nos fundamentos das legislações em comento, não se vislumbra nenhum óbice para que a Administração Pública con-
trate a Aquisição de testes rápidos para detecção de anticorpos para o novo coronavírus (Sars-CoV-2).
A Assessoria Jurídica desta instituição examinou os aspectos jurídicos dos termos do processo administrativo supra, considerando os pres-
supostos da Lei Federal nº. 13.979/2020 e da Medida Provisória nº. 926/2020, não se atendo aos elementos de ordem técnicas, financeiras 
e orçamentárias, cuja exatidão deverá ser verificada pelos setores responsáveis e autoridade competente, de acordo com o que estabelece 
os Arts. 4ª ao 4º-I, da lei em comento.
Ressalta-se, todavia, que o presente parecer é de caráter facultativo, cujo objetivo é o da interpretação dos dispositivos legais, não o vin-
culando ao ato discricionário do órgão gerenciador competente.
É o parecer.

Canoinhas 23 de abril de 2020

CAMILA DENK DA SILVA KUCZERA
ASSESSORA JURÍDICA
OAB/SC 52309

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Publicação Nº 2526767

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Administrativo nº 018/2020
TERMO DE JUSTIFICATIVA

Objeto: Aquisição de materiais necessários para manter adequado o suporte ventilatório até que o paciente possa fazê-lo por si só.
Prestação de Serviço:
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO CONTESTADO – CISAMURC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito 
no CNPJ sob o nº 03.887.256/0001-50 com sede à Rua: João da Cruz Kreiling, nº1085, no município de Canoinhas – SC, neste ato repre-
sentado por seu Presidente, o Prefeito Municipal de Major Vieira, Sr. Orildo Antonio Severgnini, com endereço Rua: João da Cruz Kreiling, 
nº1085, no município de Canoinhas – SC.
Há a informação de dotação orçamentária e disponibilidade financeira, conforme consta do processo, para realizar a presente contratação.
Vínculo: 3.3.90.00.00
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A contratação do serviço acima mencionado enquadra-se na Lei n.º 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, a qual dispõe sobre as medidas 
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 
2019/2020. Considerando que o art.4º da referida Lei dispõe:
Art. 4º Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei.
§ 1º A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronavírus.
§ 2º Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na 
rede mundial de computadores (internet), contendo, no

que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o 
número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição.
Assim, com fundamento no artigo 4º da lei 13.979/93 é dispensa a realização de licitação para contratação em situação de emergência do 
Coronavírus responsável pelo surto de 2019.

Canoinhas, 24 de abril de 2020

ORILDO ANTONIO SEVERGNINI
Presidente CISAMURC

LUIZ CESAR BATISTA
Gerente Administrativo/
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Dispensa a Licitação
Processo Administrativo nº018/2020
Objeto: Aquisição de materiais necessários para manter adequado o suporte ventilatório até que o paciente possa fazê-lo por si só.
Pelo presente Termo De Ratificação, tendo recebido nesta data, parecer técnico da Comissão Permanente de Licitação, designada através 
de Portaria nº e do reconhecimento da presença de requisitos exigidos pelo art. 24, inc. II da Lei nº 8.666/93, RATIFICO o Processo de 
Dispensa de Licitação, bem como encaminho o presente processo para o Departamento.
Competente para as devidas providências quanto à contratação objeto em epígrafe.

Canoinhas /SC, 23 de abril de 2020

ORILDO ANTONIO SEVERGNINI
Presidente CISAMURC

LUIZ CESAR BATISTA
Gerente Administrativo

EXTRATO DO ATO DE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2020

Contratante: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO CONTESTADO – CISAMURC, pessoa jurídica de direito público inter-
no, inscrito no CNPJ sob o nº 03.887.256/0001-50 com sede à Rua: João da Cruz Kreiling, nº1085, no município de Canoinhas – SC, neste 
ato representado por seu Presidente, o Prefeito Municipal de Major Vieira, Sr. Orildo Antonio Severgnini, com endereço Rua: João da Cruz 
Kreiling, nº1085, no município de Canoinhas – SC.
Contratada: SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 58.426.628/0001-33, com 
sede na Rua: Venda Esperança, nº 162, Socorro, São Paulo -SP.
Objeto: Aquisição de material tipo Equipo Icaset, necessários para manter adequado o suporte ventilatório até que o paciente possa fazê-lo 
por si só.
Dotação Orçamentária: 3.3.90.00.00
Valor total: R$ 26.280,00.
Fundamento: Art. 24, inc. II da Lei nº 8.666/93 e Art. 4 da Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020.

Canoinhas/SC, 24 de abril de 2020
ORILDO ANTONIO SEVERGNINI
Presidente CISAMURC

LUIZ CESAR BATISTA
Gerente Administrativo

PARECER JURÍDICO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2020

Procedimento para Dispensa de Licitação
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO CONTESTADO – CISAMURC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 
CNPJ sob o nº 03.887.256/0001-50 com sede à Rua: João da Cruz Kreiling, nº1085, no município de Canoinhas – SC.

RELATÓRIO

Parecer jurídico quanto à dispensa de licitação para Aquisição de material tipo Equipo Icaset, necessários para manter adequado o suporte 
ventilatório até que o paciente possa fazê-lo por si só.

PARECER JURÍDICO
Dispensa de licitação é a possibilidade de celebrar um contrato entre a administração e o particular de forma direta, sem o procedimento 
regular de licitação, levando sempre em consideração o interesse público, 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, dentre 
outros pressupostos legais.
A Lei Federal nº. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispôs sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, alterada pela Medida Provisória nº. 926 de 20 de mar-
ço de 2020, que alterou a Lei nº 13.979/2020, para dispor sobre procedimentos para aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, estabelece no seu art. 4ª e SS que:
Art. 4º. É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei.
§ 1º. A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronavírus.
§ 2º. Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na 
rede mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, 
de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o 
respectivo processo de contratação ou aquisição.
§ 3º. Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora de bens, serviços e insumos de empresas que estejam com inidonei-
dade declarada ou com o direito de participar de licitação ou contratar com o Poder Público suspenso, quando se tratar, comprovadamente, 
de única fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido.
Art. 4º-A. A aquisição de bens e a contratação de serviços a que se refere o caput do art. 4º não se restringe a equipamentos novos, desde 
que o fornecedor se responsabilize pelas plenas condições de uso e funcionamento do bem adquirido.
Art. 4º-B. Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei, presumem-se atendidas as condições de:
I - ocorrência de situação de emergência;
II - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência;
III - existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares;
IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência.
Art. 4º-C. Para as contratações de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência de que trata esta Lei, não será 
exigida a elaboração de estudos preliminares quando se tratar de bens e serviços comuns.
Art. 4º-D. O Gerenciamento de Riscos da contratação somente será exigível durante a gestão do contrato.
Art. 4º-E. Nas contratações para aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência que trata esta Lei, 
será admitida a apresentação de termo de referência simplificado ou de projeto básico simplificado
§ 1º. O termo de referência simplificado ou o projeto básico simplificado a que se refere o caput conterá:
I - declaração do objeto;
II - fundamentação simplificada da contratação
III - descrição resumida da solução apresentada;
IV - requisitos da contratação;
V - critérios de medição e pagamento;
VI - estimativas dos preços obtidos por meio de, no mínimo, um dos seguintes parâmetros:
a) Portal de Compras do Governo Federal;
b) pesquisa publicada em mídia especializada;
c) sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo;
d) contratações similares de outros entes públicos;
e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e VII - adequação orçamentária.
§ 2º. Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, será dispensada a estimativa de preços de que trata o inciso VI 
do caput.
§ 3º. Os preços obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI do caput não impedem a contratação pelo Poder Público por valores 
superiores decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação de preços, hipótese em que deverá haver justificativa nos autos.
Art. 4º-F. Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou prestadores de serviço, a autoridade competente, excepcionalmente e median-
te justificativa, poderá dispensar a apresentação de documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de 
um ou mais requisitos de habilitação, ressalvados a exigência de apresentação
de prova de regularidade relativa à Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7º da Constituição.
Art. 4º-G. Nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou presencial, cujo objeto seja a aquisição de bens, serviços e insumos 
necessários ao enfrentamento da emergência de que trata esta Lei, os prazos dos procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade.
§ 1º. Quando o prazo original de que trata o caput for número ímpar, este será arredondado para o número inteiro antecedente.
§ 2º. Os recursos dos procedimentos licitatórios somente terão efeito devolutivo.
§ 3º. Fica dispensada a realização de audiência pública a que se refere o art. 39 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para as licitações 
de que trata o caput. Art. 4º-H. Os contratos regidos por esta Lei terão prazo de duração de até seis meses e poderão ser prorrogados por 
períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública.
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Art. 4º-I. Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta Lei, a administração pública poderá prever que os contratados 
fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões ao objeto contratado, em até cinquenta por cento 
do valor inicial atualizado do contrato.
Excepcionalmente, o caráter emergencial de estabelecer procedimentos e medidas que viabilizem a aquisição de bens, serviços e insumos, 
destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, impõe a necessidade 
de propor medidas que facilitem a aquisição de bens serviços e insumos pelos entes federativos, de forma urgente, destinados ao combate 
da pandemia do novo vírus COVID-19, sem a observância das limitações impostas pela lei nº. 8.666/93, uma vez a Lei Federal nº. 13.979, 
de 06 de fevereiro de 2020, por tratar-se de lei especial, se sobrepõe a lei geral de licitações.
Evidentemente, a operacionalização dos procedimentos que visam ao controle do acesso das pessoas suspeitas ou infectadas com o referido 
vírus, no âmbito do sistema único de saúde, exige que os profissionais de saúde estejam protegidos com os Equipamentos de Proteção 
Individual-EPIs necessários e eficientes ao combate da pandemia, possibilitando o atendimento assistencial de saúde à população.
Pode-se observar que a legislação em comento permite a dispensa de licitações cujo objetivo é atender ao interesse público e a coletividade, 
que se justifica pela pandemia instalada, não impondo
limite quantitativo e financeiro para a aquisição de bens, serviços e insumos, tendo em vista o caráter emergencial, excepcional e urgente 
que a situação exige, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e aplicando-se apenas enquanto perdurar a 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.
Destarte, com base nos fundamentos das legislações em comento, não se vislumbra nenhum óbice para que a Administração Pública con-
trate a Aquisição de material tipo Equipo Icaset, necessários para manter adequado o suporte ventilatório até que o paciente possa fazê-lo 
por si só.
A Assessoria Jurídica desta instituição examinou os aspectos jurídicos dos termos do processo administrativo supra, considerando os pres-
supostos da Lei Federal nº. 13.979/2020 e da Medida Provisória nº. 926/2020, não se atendo aos elementos de ordem técnicas, financeiras 
e orçamentárias, cuja exatidão deverá ser verificada pelos setores responsáveis e autoridade competente, de acordo com o que estabelece 
os Arts. 4ª ao 4º-I, da lei em comento.
Ressalta-se, todavia, que o presente parecer é de caráter facultativo, cujo objetivo é o da interpretação dos dispositivos legais, não o vin-
culando ao ato discricionário do órgão gerenciador competente.
É o parecer.

Canoinhas 24 de abril de 2020

CAMILA DENK DA SILVA KUCZERA
ASSESSORA JURÍDICA
OAB/SC 52309

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Publicação Nº 2526780

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Administrativo nº 019/2020
TERMO DE JUSTIFICATIVA

Objeto: Aquisição de materiais necessários para manter adequado o suporte ventilatório até que o paciente possa fazê-lo por si só.
Prestação de Serviço:
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO CONTESTADO – CISAMURC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito 
no CNPJ sob o nº 03.887.256/0001-50 com sede à Rua: João da Cruz Kreiling, nº1085, no município de Canoinhas – SC, neste ato repre-
sentado por seu Presidente, o Prefeito Municipal de Major Vieira, Sr. Orildo Antonio Severgnini, com endereço Rua: João da Cruz Kreiling, 
nº1085, no município de Canoinhas – SC.
Há a informação de dotação orçamentária e disponibilidade financeira, conforme consta do processo, para realizar a presente contratação.
Vínculo: 3.3.90.00.00
A contratação do serviço acima mencionado enquadra-se na Lei n.º 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, a qual dispõe sobre as medidas 
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 
2019/2020. Considerando que o art.4º da referida Lei dispõe:
Art. 4º Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei.
§ 1º A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronavírus.
§ 2º Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na 
rede mundial de computadores (internet), contendo,

No que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, 
o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição.
Assim, com fundamento no artigo 4º da lei 13.979/93 é dispensa a realização de licitação para contratação em situação de emergência do 
Coronavírus responsável pelo surto de 2019.

Canoinhas, 06 de maio de 2020
ORILDO ANTONIO SEVERGNINI
Presidente CISAMURC
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LUIZ CESAR BATISTA
Gerente Administrativo/
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Dispensa a Licitação
Processo Administrativo nº019/2020
Objeto: Aquisição de materiais necessários para manter adequado o suporte ventilatório até que o paciente possa fazê-lo por si só.
Pelo presente Termo De Ratificação, tendo recebido nesta data, parecer técnico da Comissão Permanente de Licitação, designada através 
de Portaria nº e do reconhecimento da presença de requisitos exigidos pelo art. 24, inc. II da Lei nº 8.666/93, RATIFICO o Processo de 
Dispensa de Licitação, bem como encaminho o presente processo para o Departamento.
Competente para as devidas providências quanto à contratação objeto em epígrafe.

Canoinhas /SC, 06 de maio de 2020

ORILDO ANTONIO SEVERGNINI
Presidente CISAMURC

LUIZ CESAR BATISTA
Gerente Administrativo

EXTRATO DO ATO DE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 019/2020

Contratante: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO CONTESTADO – CISAMURC, pessoa jurídica de direito público inter-
no, inscrito no CNPJ sob o nº 03.887.256/0001-50 com sede à Rua: João da Cruz Kreiling, nº1085, no município de Canoinhas – SC, neste 
ato representado por seu Presidente, o Prefeito Municipal de Major Vieira, Sr. Orildo Antonio Severgnini, com endereço Rua: João da Cruz 
Kreiling, nº1085, no município de Canoinhas – SC.
Contratada: IMPORT SERVICE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 01.122.234/0001-74, 
com sede na Rua: Av. Rio de Janeiro, nº 1500, centro, Londrina - PR.
Objeto: Aquisição de material tipo transdutor transtar, necessários para manter adequado o suporte ventilatório até que o paciente possa 
fazê-lo por si só.
Dotação Orçamentária: 3.3.90.00.00
Valor total: R$ 4.749,85.
Fundamento: Art. 24, inc. II da Lei nº 8.666/93 e Art. 4 da Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020.

Canoinhas/SC, 06 de maio de 2020

ORILDO ANTONIO SEVERGNINI
Presidente CISAMURC

LUIZ CESAR BATISTA
Gerente Administrativo

PARECER JURÍDICO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2020

Procedimento para Dispensa de Licitação

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO CONTESTADO – CISAMURC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 
CNPJ sob o nº 03.887.256/0001-50 com sede à Rua: João da Cruz Kreiling, nº1085, no município de Canoinhas – SC.

RELATÓRIO

Parecer jurídico quanto à dispensa de licitação para Aquisição de material tipo transdutor transtar, necessários para manter adequado o 
suporte ventilatório até que o paciente possa fazê-lo por si só.

PARECER JURÍDICO
Dispensa de licitação é a possibilidade de celebrar um contrato entre a administração e o particular de forma direta, sem o procedimento 
regular de licitação, levando sempre em consideração o interesse público, 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, dentre 
outros pressupostos legais.
A Lei Federal nº. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispôs sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, alterada pela Medida Provisória nº. 926 de 20 de mar-
ço de 2020, que alterou a Lei nº 13.979/2020, para dispor sobre procedimentos para aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, estabelece no seu art. 4ª e SS que:
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Art. 4º. É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei.
§ 1º. A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronavírus.
§ 2º. Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na 
rede mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, 
de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o 
respectivo processo de contratação ou aquisição.
§ 3º. Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora de bens, serviços e insumos de empresas que estejam com inidonei-
dade declarada ou com o direito de participar de licitação ou contratar com o Poder Público suspenso, quando se tratar, comprovadamente, 
de única fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido.
Art. 4º-A. A aquisição de bens e a contratação de serviços a que se refere o caput do art. 4º não se restringe a equipamentos novos, desde 
que o fornecedor se responsabilize pelas plenas condições de uso e funcionamento do bem adquirido.
Art. 4º-B. Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei, presumem-se atendidas as condições de:
I - ocorrência de situação de emergência;
II - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência;
III - existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares;
IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência.
Art. 4º-C. Para as contratações de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência de que trata esta Lei, não será 
exigida a elaboração de estudos preliminares quando se tratar de bens e serviços comuns.
Art. 4º-D. O Gerenciamento de Riscos da contratação somente será exigível durante a gestão do contrato.
Art. 4º-E. Nas contratações para aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência que trata esta Lei, 
será admitida a apresentação de termo de referência simplificado ou de projeto básico simplificado
§ 1º. O termo de referência simplificado ou o projeto básico simplificado a que se refere o caput conterá:
I - declaração do objeto;
II - fundamentação simplificada da contratação
III - descrição resumida da solução apresentada;
IV - requisitos da contratação;
V - critérios de medição e pagamento;
VI - estimativas dos preços obtidos por meio de, no mínimo, um dos seguintes parâmetros:
a) Portal de Compras do Governo Federal;
b) pesquisa publicada em mídia especializada;
c) sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo;
d) contratações similares de outros entes públicos;
e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e VII - adequação orçamentária.
§ 2º. Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, será dispensada a estimativa de preços de que trata o inciso VI 
do caput.
§ 3º. Os preços obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI do caput não impedem a contratação pelo Poder Público por valores 
superiores decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação de preços, hipótese em que deverá haver justificativa nos autos.
Art. 4º-F. Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou prestadores de serviço, a autoridade competente, excepcionalmente e median-
te justificativa, poderá dispensar a apresentação de documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de 
um ou mais requisitos de habilitação, ressalvados a exigência de apresentação
de prova de regularidade relativa à Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7º da Constituição.
Art. 4º-G. Nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou presencial, cujo objeto seja a aquisição de bens, serviços e insumos 
necessários ao enfrentamento da emergência de que trata esta Lei, os prazos dos procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade.
§ 1º. Quando o prazo original de que trata o caput for número ímpar, este será arredondado para o número inteiro antecedente.
§ 2º. Os recursos dos procedimentos licitatórios somente terão efeito devolutivo.
§ 3º. Fica dispensada a realização de audiência pública a que se refere o art. 39 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para as licitações 
de que trata o caput. Art. 4º-H. Os contratos regidos por esta Lei terão prazo de duração de até seis meses e poderão ser prorrogados por 
períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública.
Art. 4º-I. Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta Lei, a administração pública poderá prever que os contratados 
fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões ao objeto contratado, em até cinquenta por cento 
do valor inicial atualizado do contrato.
Excepcionalmente, o caráter emergencial de estabelecer procedimentos e medidas que viabilizem a aquisição de bens, serviços e insumos, 
destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, impõe a necessidade 
de propor medidas que facilitem a aquisição de bens serviços e insumos pelos entes federativos, de forma urgente, destinados ao combate 
da pandemia do novo vírus COVID-19, sem a observância das limitações impostas pela lei nº. 8.666/93, uma vez a Lei Federal nº. 13.979, 
de 06 de fevereiro de 2020, por tratar-se de lei especial, se sobrepõe a lei geral de licitações.
Evidentemente, a operacionalização dos procedimentos que visam ao controle do acesso das pessoas suspeitas ou infectadas com o referido 
vírus, no âmbito do sistema único de saúde, exige que os profissionais de saúde estejam protegidos com os Equipamentos de Proteção 
Individual-EPIs necessários e eficientes ao combate da pandemia, possibilitando o atendimento assistencial de saúde à população.
Pode-se observar que a legislação em comento permite a dispensa de licitações cujo objetivo é atender ao interesse público e a coletividade, 
que se justifica pela pandemia instalada, não impondo
limite quantitativo e financeiro para a aquisição de bens, serviços e insumos, tendo em vista o caráter emergencial, excepcional e urgente 
que a situação exige, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e aplicando-se apenas enquanto perdurar a 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.
Destarte, com base nos fundamentos das legislações em comento, não se vislumbra nenhum óbice para que a Administração Pública contra-
te a Aquisição de material tipo tipo transdutor transtar, necessários para manter adequado o suporte ventilatório até que o paciente possa 
fazê-lo por si só..
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A Assessoria Jurídica desta instituição examinou os aspectos jurídicos dos termos do processo administrativo supra, considerando os pres-
supostos da Lei Federal nº. 13.979/2020 e da Medida Provisória nº. 926/2020, não se atendo aos elementos de ordem técnicas, financeiras 
e orçamentárias, cuja exatidão deverá ser verificada pelos setores responsáveis e autoridade competente, de acordo com o que estabelece 
os Arts. 4ª ao 4º-I, da lei em comento.
Ressalta-se, todavia, que o presente parecer é de caráter facultativo, cujo objetivo é o da interpretação dos dispositivos legais, não o vin-
culando ao ato discricionário do órgão gerenciador competente.
É o parecer.

Canoinhas 06 de maio de 2020

CAMILA DENK DA SILVA KUCZERA
ASSESSORA JURÍDICA
OAB/SC 52309

Citmar

ATA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - 15 DE MAIO DE 2020
Publicação Nº 2527210

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE TURISMO COSTA VERDE E MAR - CITMAR

Aos quinze dias do mês de maio de dois mil e vinte às onze horas e trinta minutos, reuniram-se na sede do Consórcio Intermunicipal de 
Turismo Costa Verde & Mar – CITMAR e por meio on-line via ferramenta de reuniões Zoom, com quórum exigido para realização da Assem-
bleia Geral a maioria simples dos prefeitos dos municípios consorciados, conforme Artigo 15, parágrafo 1º do Estatuto Social, os seguintes 
Prefeitos Municipais: Leonel José Martins - Prefeito Municipal de Balneário Piçarras, Brasileiro, Divorciado, Empresário, Inscrito no CPF nº 
093.550.309-91, Carteira de Identidade nº 307.899 – SSP-SC, residente à Rua Antônio Quintino Pires, 14, Bloco A - apartamento 142, Ed. 
Ana Paula, Centro – Balneário Piçarras – SC; Paulo Henrique Dalago M-ller -– Prefeito Municipal de Bombinhas, Brasileiro, Casado, Empre-
sário, Inscrito no CPF nº 030.824.299-80, Carteira de Identidade nº 3.568.325 – SSP-SC, residente à Rua Tatu, 310, Bairro José Amândio 
– Bombinhas – SC; Volnei José Morastoni – Prefeito Municipal de Itajaí, Brasileiro, Casado, Médico, Inscrito no CPF nº 171.851.739-49, 
Carteira de Identidade nº 5.796.600 – SSP-SC, residente à Rua Dom Joaquim Domingues Oliveira, 69, apartamento 901, Ed. Rosa Guilher-
mina, Centro – Itajaí – SC; Nilza Nilda Simas, Prefeita Municipal de Itapema, Brasileira, Divorciada, Enfermeira, Inscrita no CPF nº 
745.120.219-49, Carteira de Identidade nº 1.805.291– SSP-SC, residente à Av. Nereu Ramos, 3355, apartamento 402, Bloco Summer, Ed. 
Tropical Summer, Bairro Meia Praia – Itapema – SC representada pelo Senhor João Luis Emmel, Vice-Prefeito Municipal de Itapema; Aquiles 
José Schneider da Costa – Prefeito Municipal de Penha, Brasileiro, Casado, Empresário, Inscrito no CPF nº 006.862.859-56, Carteira de 
Identidade nº 4.484.022 – SSP-SC, residente à Avenida Joaquim Antonio Tavares, 1536, apartamento 705, Centro – Penha – SC; Emerson 
Luciano Stein – Prefeito Municipal de Porto Belo, Brasileiro, Casado, corretor de imóveis, Inscrito no CPF nº 946.748.509-59, Carteira de 
Identidade nº 3.322.508 – SSP-SC, residente à Rua Antonio Zeferino Stein, 74, Bairro Perequê – Porto Belo – SC; Célio José Bernardino – 
Diretor Executivo do CITMAR, Brasileiro, Casado, Contador, Inscrito no CPF nº 342.674.929-72, Carteira de Identidade nº 663.590-3 – resi-
dente à Avenida Atlântica, 222 – Apto 1202, Centro – Balneário Camboriú – SC, Vivian Mengarda Floriani – Assessora Técnica do CITMAR, 
Brasileira, Solteira, Turismóloga, Inscrita no CPF: 899.260.569-20, Carteira de Identidade, nº 2.282.473 SSP-SC - residente à rua 3150, n. 
82 – Residencial Otília Medeiros, Apto 504, Centro – Balneário Camboriú – SC; para deliberarem sobre os assuntos conforme Edital de Con-
vocação nº 003/2020 da Assembleia Geral Extraordinária. EDITAL DE CONVOCAÇÃO n.º 003/2020. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. 
Presidente do CITMAR – Consórcio Intermunicipal de Turismo Costa Verde e Mar, no uso de suas atribuições estatutárias, vem por meio 
deste convocar os Srs. Prefeitos Municipais para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no próximo dia 15 de 
Maio de 2020 (sexta-feira), às 11h30, tendo como local a sede do CITMAR, sito à Rua Luiz Lopes Gonzaga n.º 1655, Sala 02 – São Vicente 
– Itajaí – SC, para deliberarem sobre os seguintes assuntos: 11h30 - Abertura - Presidente do CITMAR – Leonel José Martins; 11h35 - Apre-
sentação e Apreciação para a substituição do Diretor Executivo do CITMAR; 11h40 – Encerramento. Itajaí (SC), 08 de Maio de 2020. Dando 
início à ordem do dia, o Presidente do CITMAR, Senhor Leonel José Martins iniciou a assembleia agradecendo a presença dos Prefeitos e 
demais participantes, e em seguida passou para o primeiro assunto da pauta: 1º Abertura – Presidente do CITMAR. O Senhor Leonel José 
Martins, Presidente do CITMAR, dá as boas-vindas aos prefeitos municipais e demais presentes e representantes de prefeitos e inicia a 
reunião da assembleia geral extraordinária, conforme o edital 003/2020. 2º Apresentação e Apreciação para a substituição do Diretor Exe-
cutivo do CITMAR. A palavra foi passada para o Sr. Célio José Bernardino que cumprimentou a todos os presentes e explanou que devido a 
sua saída da direção executiva, indica em conjunto com o Senhor Presidente Leonel José, que a Sra. Vivian Mengarda Floriani, assessora 
técnica do CITMAR, funcionária há mais de 12 anos do órgão, seja a nova diretora executiva do Consórcio. Em seguida, o Presidente coloca 
a apreciação do nome, sendo que por unanimidade, os prefeitos aprovam que a Sra. Vivian Mengarda Floriani seja a Diretora Executiva do 
CITMAR. Adicionalmente, como assuntos gerais, o Célio José Bernardino, expõem as dificuldades financeiras que os municípios estão pas-
sando nesse momento de pandemia pela COVID-19 e coloca como uma possibilidade, a supressão de 30% no orçamento do CITMAR para 
2020 e informa ainda, que serão elaborados os termos aditivos ao contrato de programa e rateio, com a supressão dos valores para cada 
município. Adicionalmente, foi proposta a alteração da jornada de trabalho a partir de 01 de junho de 2020 de 6 horas diárias, das 13h às 
19h, com a possibilidade da redução proporcional de salário no montante de 25%, igual a aplicada para a AMFRI até que a situação volte 
ao normal. O Presidente do CITMAR agradece aos presentes e em seguida, outorga os seguintes poderes. Assim, o Senhor PRESIDENTE 
– LEONEL JOSÉ MARTINS - Prefeito Municipal de Balneário Piçarras, Brasileiro, Divorciado, Empresário, Inscrito no CPF nº 093.550.309-91, 
Carteira de Identidade nº 307.899 – SSP-SC, residente à Rua Antônio Quintino Pires, 14, Bloco A - apartamento 142, Ed. Ana Paula, Centro 
– Balneário Piçarras – SC, OUTORGA a Sra. VIVIAN MENGARDA FLORIANI, Brasileira, Solteira, Turismóloga, Inscrita no CPF nº 899.260.569-
20, Carteira de Identidade nº 2.282.473 – residente à rua 3150, n. 82 – Residencial Otília Medeiros, Apto 504, Centro – Balneário Camboriú 
– SC, amplos, gerais e ilimitados poderes para tratar e resolver sobre qualquer assunto, negócio e interesse do CITMAR, representando-o 
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ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, podendo vender, comprar, ceder, transferir, permutar, hipotecar, compromissar, dividir, lotear, 
ou por qualquer forma alienar ou onerar bens móveis e imóveis, semoventes, direitos, ações, créditos, títulos, veículos e outros, bem como 
alugar ou arrendar quaisquer bens móveis e imóveis; pagar e receber preços, sinais, princípio de pagamentos ou totais, dar, aceitar e assi-
nar recibos e quitações; outorgar, aceitar e assinar escrituras públicas e contratos particulares ou públicos de qualquer natureza, inclusive 
com pacto adjeto de hipoteca; rescindir, alterar, prorrogar, retificar, ratificar, estipular cláusulas e condições; transmitir e receber posse, 
domínio, direitos e ações, responder e obrigar pela evicção legal; descrever e caracterizar imóveis, dando medidas e confrontações; repre-
sentar perante Bancos em geral, inclusive Banco do Brasil S/A., Caixas Econômicas Federal e Estadual e Banco Central do Brasil assim como 
todos os as instituições financeiras do território nacional subordinadas ou não à este último, inclusive Cooperativas de Crédito; da mesma 
forma, realizar movimentações bancárias nas plataformas digitais (online) junto às instituições bancárias acima citadas, incluindo pagamen-
tos, depósitos, transferências, podendo também abrir, movimentar, transferir e encerrar contas bancárias, emitir, endossar, sacar e assinar 
cheques, fazer depósitos e retiradas mediante recibos, solicitar saldos e extratos de contas, requisitar talões de cheques e cartões, apresen-
tar documentos, juntar papéis, prestar declarações, quitar, assinar e endossar contratos de quaisquer espécie, com todas as formalidades 
legais de estilo, fazer ou renovar cadastros, receber, dar recibo e quitação, assumir compromissos, fazer empréstimos, emitir, endossar, 
descontar e avalizar notas promissórias, duplicatas de quaisquer natureza, assinar contratos de abertura de crédito; movimentar contas de 
cadernetas de poupança, depositando e retirando quantias, inclusive de juros e correção monetária; receber toda e qualquer quantia devi-
da; podendo ainda contratar e demitir funcionários e/ou empregados, assinar as respectivas carteiras de trabalho e contratos, fixar ordena-
dos, efetuar pagamentos, fazer acordos, receber, dar recibo e quitação; representar perante qualquer órgão arrecadador ou fiscalizador do 
imposto de renda, fazer e assinar sua declaração, declarar bens, dívidas e créditos, assim como pagamentos feitos e recebidos, juntar e 
retirar documentos, prestar declarações, requerer, recorrer, fazer declarações complementares, se necessário; fazer e assinar contratos de 
locação, estipular cláusulas e condições, aceitar e recusar fiadores, rescindir contratos ou transferi-los, promover despejos e fazer acordos, 
receber alugueis e indenizações, dando recibos e quitações; contratar obras necessárias à conservação e segurança de imóveis pertencen-
tes ao patrimônio do Consórcio Público; pagar impostos e taxas e reclamar dos indevidos; representar perante as repartições públicas Fe-
derais, Estaduais, Municipais, Autarquias e Sociedades de Economia Mista, tais como: Cartórios de Protestos, Títulos e Documentos, Notas, 
Registro de Imóveis, Tabelionatos em geral, Detran, Ciretran, Companhias de Gás, Água, Luz, Telefone, Instituto Nacional de Seguridade 
Social (INSS), Secretaria da Receita Federal do Brasil, Ministérios Federais, Secretarias Federais, Estaduais e Municipais, Conselhos Federais, 
Estaduais e Municipais, Agências Reguladoras, Correios, Polícias Federal, Rodoviária Federal, Rodoviária Estadual, Civil e Militar, Ministérios 
Públicos Federal e Estaduais, inclusive judicialmente, bem como outras repartições públicas de quaisquer Esferas dos Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário, podendo para tanto promover registro de imóvel(is), assinar livros, papéis, guias, requerimentos, contratos e for-
mulários, juntar, requerer, receber e retirar documentos certidões, citações e intimações, prestar declarações, efetuar pagamentos de taxas, 
impostos e emolumentos, autorizar cancelamentos, averbações e matrículas, discordar e concordar com termos, cláusulas, cálculos, condi-
ções e formas de pagamentos, propor, contestar, interpor recursos; tendo poderes específicos para assumir as funções do Presidente do 
Consórcio Público junto à Receita Federal do Brasil, sendo autorizado pela Presidência e sua Diretoria para ser o responsável legal pelos atos 
junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) deste Consórcio Público; conferem-se ainda poderes para constituir advogados, com 
os poderes da cláusula “ad judicia” para o foro em geral, em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, para propor contra quem de direito as 
ações competentes, e defender os interesses do CITMAR nas contrárias, seguindo umas e outras até final decisão, usando dos recursos 
legais e acompanhando-os, praticando, requerendo, alegando e assinando o que se faça necessário; enfim, praticar todos os demais atos 
necessários ao bom e fiel cumprimento do presente mandato, inclusive, os delimitados no art. 20 do Estatuto Consolidado do CITMAR 
(15/02/2013), que dará tudo por bom, firme e valioso, como se presente fosse, sendo facultado o seu substabelecimento no todo ou em 
parte, com ou sem reserva de poderes. Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a As-
sembleia Geral Ordinária, cuja Ata, após redigida, será assinada pelo Presidente Senhor Leonel José Martins e por quem a secretariou, Se-
nhora Vivian Mengarda Floriani, Diretora Executiva do CITMAR.

Itajaí (SC), 18 de maio de 2020.
LEONEL JOSÉ MARTINS
Presidente do CITMAR

VIVIAN MENGARDA FLORIANI
Diretora Executiva do CITMAR

IASSANA CESCO REBELO
OAB/SC 33.596

ERRATA ATA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - 15 DE MAIO DE 2020
Publicação Nº 2527211

ERRATA DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE TURISMO COSTA VERDE E MAR – CIT-
MAR REALIZADA EM 15 DE MAIO DE 2020.

ERRATA:
Com relação a Ata acima mencionada, no que se refere ao endereço da Sra. Vivian Mengarda Floriani, solicitamos considerar o seguinte:

Onde se lê:
 ....... 
Sra. VIVIAN MENGARDA FLORIANI, Brasileira, Solteira, Turismóloga, Inscrita no CPF nº 899.260.569-20, Carteira de Identidade nº 2.282.473, 
residente à rua 3150, n. 82 – Residencial Otília Medeiros, Apto 504, Centro – Balneário Camboriú – SC.
Leia-se:
 ......... 
Sra. VIVIAN MENGARDA FLORIANI, Brasileira, Solteira, Turismóloga, Inscrita no CPF nº 899.260.569-20, Carteira de Identidade nº 2.282.473, 
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residente à Rua 3.158, n. 120 - Residencial Andorra, Apto 201, Centro – Balneário Camboriú – SC, CEP. 88330-320.
Itajaí/SC, 17 de junho de 2020.

Leonel José Martins
Presidente do CITMAR

Vivian Mengarda Floriani
Diretora Executiva do CITMAR

Iassana Cesco Rebelo
OAB/SC 33.596

PORTARIA Nº 06 DE 15 DE MAIO DE 2020
Publicação Nº 2527205

PORTARIA Nº 06 DE 15 DE MAIO DE 2020.
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE EMPREGADO PÚBLICO PARA EXERCER CARGO DEFINITIVO EM COMISSÃO DE DIRETOR EXECUTIVO.

Leonel José Martins, Presidente do Consórcio Intermunicipal de Turismo Costa Verde e Mar – CITMAR, no uso de suas atribuições que lhe 
conferem o Estatuto Social da Entidade,
CONSIDERANDO que de acordo com o Protocolo de Intenções Consolidado referido cargo é de livre admissão e demissão.
CONSIDERANDO a aprovação em Assembleia realizada na data de 15 de maio de 2020, obtendo por unanimidade a escolha do novo Diretor 
Executivo.
RESOLVE:
Art. 1º - Nomear definitivamente, para exercer o cargo em comissão de DIRETOR EXECUTIVO, lotado no Consórcio Intermunicipal de Tu-
rismo Costa Verde e Mar – CITMAR, a senhora VIVIAN MENGARDA FLORIANI.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor em 15 de maio de 2020.
Art. 4º - Ficam revogadas as disposições constantes da Portaria nº 05 de 16 de março de 2020.

Itajaí/SC, 15 de maio de 2020.

LEONEL JOSÉ MARTINS
Presidente do CITMAR

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PROGRAMA E RATEIO Nº 08/2020
Publicação Nº 2526814

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO DE VALOR AO CONTRATO DE PROGRAMA E RATEIO N° 08/2020, QUE ENTRE SI FAZEM O 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE TURISMO COSTA VERDE E MAR - CITMAR E O MUNICÍPIO DE NAVEGANTES.
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE TURISMO COSTA VERDE E MAR – CITMAR, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº. 
09.267.291/0001-53, com sede na Rua Luiz Lopes Gonzaga, nº. 1655, sala 02, Bairro São Vicente, no Município de Itajaí – SC, CEP 88.309-
421, representado por sua Diretora Executiva, Vivian Mengarda Floriani, brasileira, solteira, turismóloga, inscrita no CPF nº 899.260.569-20, 
portadora da carteira de identidade nº 2.282.473, residente e domiciliada na Rua 3.150, nº 82, Residencial Otília Medeiros, Apto 504, Bairro 
Centro, na cidade de Balneário Camboriú/SC, no uso de suas atribuições, conferidas pelo Contrato de Consórcio Público e pelo Estatuto 
Social, doravante denominado apenas CITMAR, e de outro lado,
O MUNICÍPIO DE NAVEGANTES, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 83.102.855/0001-50, com sede na 
Rua João Emílio, nº 100, Bairro Centro, no Município de Navegantes/SC, CEP. 88375-000, representado pelo seu Prefeito Sr. Emílio Vieira, 
brasileiro, solteiro, funcionário público, inscrito no CPF sob nº 716.701.659-49, portador da Carteira de Identidade nº 2680636 – SSP-SC, 
residente e domiciliado à Rua Orlando Ferreira, nº 1217, Bairro Machados, no Município de Navegantes/SC, CEP. 88375-000, doravante 
denominado apenas CONSORCIADO, resolvem celebram o presente Termo Aditivo:
CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS), no dia 11 de março do corrente ano, atribuiu à epidemia causada pelo Co-
ronavírus (COVID-19) o status de pandemia;
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 
de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo Coronavírus (com público superior a cem pessoas);
CONSIDERANDO a Portaria n. 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional 
(ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo COVID-19;
CONSIDERANDO a edição da Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus;
CONSIDERANDO a publicação do Decreto Estadual nº 562 de 17 de abril de 2020 e Decreto Estadual nº 587 de 30 de abril de 2020, que 
dispõe sobre decretação de calamidade pública em todo estado catarinense e medidas de prevenção e enfrentamento do Coronavírus;
CONSIDERANDO que o momento que estamos enfrentando é atípico, nunca enfrentado anteriormente e que em decorrência disso se faz 
necessária a redução dos repasses ao CITMAR;
CONSIDERANDO a reunião da Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 15 de maio de 2020 com os Prefeitos Municipais e a votação 
unânime para redução da dotação orçamentária em 30% (trinta por centos) do repasse ao CITMAR;
CONSEDIRANDO ter havido interesse recíproco das PARTES, resolvem firmar de comum acordo o PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRA-
TO DE PROGRAMA E RATEIO Nº 08/2020, que será regido pelas cláusulas e condições que seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA SUPRESSÃO
1.1. Constitui objeto deste Termo Aditivo a supressão de 30% (trinta por cento) equivalente a R$ 22.857,47 (vinte e dois mil oitocentos e 
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cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos) sobre o valor total da Cláusula Quarta do contrato originário.
1.2. Considerando que o CONSORCIADO já efetuou o repasse de 04 (quatro) parcelas totalizando R$ 25.397,97 (vinte e cinco mil trezentos 
e novecentos e sete reais e noventa e sete centavos), o saldo remanescente de R$ 27.936,13 (vinte e sete mil novecentos e trinta seis reais 
e treze centavos) deverá ser repassado ao CITMAR em 07 (sete) parcelas, sendo a primeira no importe de R$ 3.990,91 (três mil novecentos 
e noventa reais e noventa e um reais) e as demais no importe de R$ 3.990,87 (três novecentos e noventa reais e oitenta e sete centavos) 
cada, permanecendo o vencimento até o dia 10 (dez) de cada mês.
CLÁUSULA SEGUNDA –– DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO CONTRATO ORIGINÁRIO
2.1. Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato de Programa e Rateio nº 08/2020 que não foram alteradas 
por este Termo Aditivo.
2.2. E por estarem assim justos e acordes, firmam o presente Termo Aditivo em 03 (vias) vias de igual teor e forma, na presença de 02 
(duas) testemunhas para que surtam os legais efeitos.
Itajaí/SC, 18 de maio de 2020.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE TURISMO COSTA VERDE E MAR – CITMAR
Vivian Mengarda Floriani
Diretora Executiva

MUNICÍPIO DE NAVEGANTES
Emílio Vieira
Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Secretário(a) Municipal de Turismo

Testemunhas:

Jean Carlos Coelho  Iassana Cesco Rebelo
CPF: 039.610.939-03  CPF: 060.131.549-96

Cim-amfri

CIM-AMFRI ERRATA AO CONTRATO DE PROGRAMA E RATEIO Nº 01/2020 – BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Publicação Nº 2526859

ERRATA CONTRATO DE PROGRAMA E RATEIO Nº 01/2020

ERRATA:
Com relação ao Contrato de Programa e Rateio firmado entre o CIM-AMFRI e o Município de Balneário Camboriú, no ano de 2020, solicita-se 
considerar o seguinte:

Onde se lê:
Contrato de Programa e Rateio nº 02/2020.

Leia-se:

Contrato de Programa e Rateio nº 01/2020.

Itajaí, 17 de junho de 2020.
João Luiz Demantova
Diretor Executivo do CIM-AMFRI

CIM-AMFRI ERRATA AO CONTRATO DE PROGRAMA E RATEIO Nº 03/2020 – BOMBINHAS
Publicação Nº 2526863

ERRATA CONTRATO DE PROGRAMA E RATEIO Nº 03/2020

ERRATA:
Com relação ao Contrato de Programa e Rateio firmado entre o CIM-AMFRI e o Município de Bombinhas, no ano de 2020, solicita-se con-
siderar o seguinte:

Onde se lê:
Contrato de Programa e Rateio nº 02/2020.

Leia-se:
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Contrato de Programa e Rateio nº 03/2020.

Itajaí, 17 de junho de 2020.

João Luiz Demantova
Diretor Executivo do CIM-AMFRI

CIM-AMFRI ERRATA AO CONTRATO DE PROGRAMA E RATEIO Nº 04/2020 – CAMBORIÚ
Publicação Nº 2526870

ERRATA CONTRATO DE PROGRAMA E RATEIO Nº 04/2020

ERRATA:
Com relação ao Contrato de Programa e Rateio firmado entre o CIM-AMFRI e o Município de Camboriú, no ano de 2020, solicita-se consi-
derar o seguinte:

Onde se lê:
Contrato de Programa e Rateio nº 02/2020.

Leia-se:

Contrato de Programa e Rateio nº 04/2020.

E

Onde se lê:
Inscrito no CNPJ/MF sob número 82.102.293/0001-45.

Leia-se:

Inscrito no CNPJ/MF sob número 83.102.293/0001-45.

Itajaí, 17 de junho de 2020.

João Luiz Demantova
Diretor Executivo do CIM-AMFRI

CIM-AMFRI ERRATA AO CONTRATO DE PROGRAMA E RATEIO Nº 05/2020 – ILHOTA
Publicação Nº 2526878

ERRATA CONTRATO DE PROGRAMA E RATEIO Nº 05/2020

ERRATA:
Com relação ao Contrato de Programa e Rateio firmado entre o CIM-AMFRI e o Município de Ilhota, no ano de 2020, solicita-se considerar 
o seguinte:

Onde se lê:
Contrato de Programa e Rateio nº 02/2020.

Leia-se:

Contrato de Programa e Rateio nº 05/2020.

Itajaí, 17 de junho de 2020.

João Luiz Demantova
Diretor Executivo do CIM-AMFRI
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CIM-AMFRI ERRATA AO CONTRATO DE PROGRAMA E RATEIO Nº 07/2020 – ITAPEMA
Publicação Nº 2526885

ERRATA CONTRATO DE PROGRAMA E RATEIO Nº 07/2020

ERRATA:
Com relação ao Contrato de Programa e Rateio firmado entre o CIM-AMFRI e o Município de Itapema, no ano de 2020, solicita-se considerar 
o seguinte:

Onde se lê:
Contrato de Programa e Rateio nº 02/2020.

Leia-se:

Contrato de Programa e Rateio nº 07/2020.

Itajaí, 17 de junho de 2020.

João Luiz Demantova
Diretor Executivo do CIM-AMFRI

CIM-AMFRI ERRATA AO CONTRATO DE PROGRAMA E RATEIO Nº 08/2020 – NAVEGANTES
Publicação Nº 2526890

ERRATA CONTRATO DE PROGRAMA E RATEIO Nº 08/2020

ERRATA:
Com relação ao Contrato de Programa e Rateio firmado entre o CIM-AMFRI e o Município de Navegantes, no ano de 2020, solicita-se con-
siderar o seguinte:

Onde se lê:
Contrato de Programa e Rateio nº 02/2020.

Leia-se:

Contrato de Programa e Rateio nº 08/2020.

Itajaí, 17 de junho de 2020.

João Luiz Demantova
Diretor Executivo do CIM-AMFRI

CIM-AMFRI ERRATA AO CONTRATO DE PROGRAMA E RATEIO Nº 10/2020 – PORTO BELO
Publicação Nº 2526902

ERRATA CONTRATO DE PROGRAMA E RATEIO Nº 10/2020

ERRATA:
Com relação ao Contrato de Programa e Rateio firmado entre o CIM-AMFRI e o Município de Porto Belo, no ano de 2020, solicita-se consi-
derar o seguinte:

Onde se lê:
Contrato de Programa e Rateio nº 02/2020.

Leia-se:

Contrato de Programa e Rateio nº 10/2020.

Itajaí, 17 de junho de 2020.

João Luiz Demantova
Diretor Executivo do CIM-AMFRI
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CIM-AMFRI ERRATA PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PROGRAMA E RATEIO Nº 09/2020 - PENHA
Publicação Nº 2526833

ERRATA PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PROGRAMA E RATEIO Nº 09/2020

ERRATA:
Com relação ao Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Programa e Rateio firmado entre o CIM-AMFRI e o Município de Penha, no ano de 
2020, solicita-se considerar o seguinte:

Onde se lê:
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Programa e Rateio nº 03/2020 – Penha.

Leia-se:

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Programa e Rateio nº 09/2020 – Penha.

Itajaí, 17 de junho de 2020.

João Luiz Demantova
Diretor Executivo do CIM-AMFRI

CvC

ATA N 49 SOMA - NOVA ERECHIM
Publicação Nº 2526060

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO “PAL” Nº 001/2020 - CVC PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020 - CVC
REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2020 - CVC ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 049/2019
Aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, presentes de um lado, o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL 
- CVC Consórcio Público, constituído na forma de Associação Pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica 
interfederativa, inscrito no CNPJ sob o nº 14.688.861/0001-19, com sede na AVENIDA SANTA CATARINA, 346 sala 2 - CENTRO, NO MUNI-
CÍPIO DE CORONEL FREITAS-SC neste ato representado por sua diretora executiva, Sra. FLAVIA ROLIM DE MOURA, doravante denominado 
ORGÃO GERENCIADOR, e o seguinte município:

MUNICÍPIO DE NOVA ERECHIM, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Avenida FRANCISCO
FERDINANDO LOSINA, S/N Bairro CENTRO - Nova Erechim - SC CEP: 89.865-000 inscrito no CNPJ sob nº
83.021.840/0001-68, neste ato representado pelo PREFEITO MUNICIPAL Sr. NEDIO ANTONIO CASOL.

Doravante denominado ORGÃOS PARTICIPANTES, RESOLVEM Registrar os Preços da empresa SOMA/SC PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA pessoa jurídica de direito privado, situada na rua Avenida ARY MIGUEL DA SILVEIRA Nº Nº 391
JARDIM ELDORADO CEP 88.130-001 - Palhoça/SC CEP: 88.130-001, inscrita no CNPJ sob o nº 05.531.725/0001-20, neste ato representada 
pelo SÓCIO ADMINISTRADOR, Sr. GILSON LUIS DAL MAS doravante denominado FORNECEDOR, para fornecimento parcelado dos itens, 
constantes do objeto a seguir, sujeitando-se as partes às determinações da Resolução nº 01, de 19 de março de 2015, nº 02, de 24 de 
março de 2015, Resolução nº 03, de 27 de março de 2015, e suas alterações, Lei nº10.520, de 17 de julho de 2002, e pela Lei nº. 8.666/93 
e alterações posteriores, nos casos omissos.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 – A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de MATE-
RIAL AMBULATORIAL E ODONTOLOGICO, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL – CVC: MU-
NICÍPIO DE NOVA ERECHIM, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, conforme itens da tabela da cláusula décima quarta.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ESTIMATIVA DE CONSUMO
2.1 – Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preço, a estimativa de consumo será de acordo com a tabela da cláusula décima 
quinta.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ENTREGAS/EXECUÇÃO
2.1 – O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços - SRP deverá ser realizado no prazo de validade da ata de registro de preços.
2.1.1 – A contratação do item, com fornecimento parcelado, será efetuada conforme a necessidade do Órgão Participante.
2.1.2 – A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Órgão Participante por intermédio de emissão de nota de 
empenho de despesa e autorização de fornecimento de compra.
2.1.3 – Os itens contratados deverão ser entregues no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data de recebimento da autorização 
de fornecimento, que será enviada por meio eletrônico.
2.1.4 – O Fornecedor deverá entregar os itens constantes da autorização no local indicado pelo órgão participante, com a respectiva Nota 
Fiscal Eletrônica e enviar o arquivo XML para o e-mail indicado nas Autorizações de Fornecimento.
3.2 – Todas as despesas relacionadas com as entregas em cada órgão participante correrão por conta do Fornecedor.
3.2.1 - Ficará sob total responsabilidade das proponentes vencedoras, realizar o transporte adequado e manter em perfeitas condições de 
armazenamento todos os materiais a serem entregues, garantindo a sua total eficiência e qualidade.
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CLÁUSULA QUARTA – DOS PAGAMENTOS
3.1 – O pagamento pela aquisição do objeto da presente ATA, será feito pelo Órgão Participante em favor do FORNECEDOR, mediante 
depósito bancário em sua conta corrente, ou diretamente ao representante legal.
4.1.1 – O Órgão Participante efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, após a data de recebimento dos itens, objeto desta ATA, acom-
panhado da respectiva Nota Fiscal Eletrônica e atualização do fornecimento junto ao Sistema de Gestão de Compras do Consórcio CVC 
com a(s) cópia da Nota Fiscal e arquivo(s) XML anexado(s), ambos emitidos para o mesmo nome/CNPJ constantes no empenho da referida 
Autorização de Fornecimento.
3.2 – O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - constante das notas fiscais deverá ser aquele fornecido na fase de habi-
litação do processo licitatório que está vinculado esta ATA.
3.3 – Nenhum pagamento será efetuado ao FORNECEDOR 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.
3.4 – Os preços não serão reajustados durante a validade desta Ata.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
5.1 – Será de responsabilidade do FORNECEDOR:
a) fornecer o objeto deste Edital, de acordo com as especificações exigidas.
b) fornecer o objeto desta licitação, na forma, nos locais, nos prazos e nos preços estipulados na sua proposta;
c) prestar garantia pelo período solicitado em cada item conforme sua exigência.
d) responsabilizar-se por todas as despesas oriundas das entregas bem como de suas eventuais trocas durante a garantia;
e) enviar por e-mail o arquivo XML oriundo da emissão do DANFE para os endereços eletrônicos de cada Órgão Participante;
f) lançar o atendimento para cada autorização de fornecimento, e inclusão da nota fiscal, no sistema informatizado de controle de execução 
das atas de registro de preços, “online”, disponibilizado pelo Consorcio Intermunicipal Velho Coronel - CVC.
g) acusar o recebimento das Autorizações de Fornecimento, bem como de qualquer outra notificação enviadas por meio eletrônico, no prazo 
máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
6.1 – Nas hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato, poderá o Órgão Gerenciador aplicar ao fornecedor em relação as contrata-
ções do Órgão Participante as seguintes sanções:
a) advertência;
b) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Consórcio Intermunicipal Velho Coronel - CVC, bem 
como com qualquer um dos municípios consorciados, por prazo não superior a 02 (dois) anos.
c) Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto, fica o (s) FORNECEDOR (ES) sujeito a multa de 0,5% (meio por cento) por dia 
de atraso, incidente sobre o valor total do contrato a ser calculado desde o 6° (sexto) dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigação 
limitado a 30 (trinta) dias;
d) 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 do contrato;
e) Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido no contrato, será considerado rescindido o Contrato, cancelado o Registro 
de Preços e aplicado a multa de 15% (quinze por cento) por inexecução total, calculada sobre o valor da contratação.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
7.1 – 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 OITAVA – DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
7.1 – A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei nº. 8.666, de 1993.
7.1.1 – 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 de Registro de Preços promover as necessárias negociações 
junto aos fornecedores.
7.1.2 – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o Órgão Ge-
renciador deverá:
a) convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido sem aplicação de penalidade; e
c) convocar os demais fornecedores, observando a ordem de classificação inicial, visando igual oportunidade de negociação.
7.1.3 – Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente compro-
vado, não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá:
I. Consultar, na devida ordem de classificação, os demais participantes sobre a possibilidade de:
d) manter o valor oferecido pelo primeiro classificado;
e) manter o valor de sua proposta classificada;
f) realizar o reequilíbrio econômico-financeiro com percentual menor do que o requerido pelo primeiro classificado, obtendo, desta forma, 
valor inferior ao solicitado pelo primeiro classificado;
II. Não havendo êxito na negociação com os demais classificado, e a critério do órgão gerenciador, poderá realizar o reequilíbrio econômi-
co-financeiro com o primeiro classificado, aplicando o índice comprovado através de documentação.
III. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação da penali-
dade se confirmada a veracidade dos motivos e dos comprovantes apresentados; e

Parágrafo único. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, ado-
tando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
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7.1.4 – Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as 
medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
8.1 – O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) não retirar a nota de empenho e ou autorização de fornecimento de compra 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 o Consórcio Velho Coronel - CVC ou com qualquer um dos Municípios Consorciados 
nos termos do artigo 87, inciso III ou IV, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993;
f) for impedido de licitar e contratar com o Consórcio Intermunicipal Velho Coronel - CVC ou qualquer um dos Municípios Consorciados nos 
termos do artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002.
g) não utilizar recursos de tecnologia da informação disponibilizados pelo Consórcio na operacionalização e automatização dos procedimen-
tos de controle da execução do objeto contratual.
8.2 – O cancelamento do registro de preços, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por 
despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.
8.3 – O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que preju-
dique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
a) por razão de interesse público; ou
b) a pedido do fornecedor.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
9.1 – As despesas decorrentes da aquisição, objeto da presente Ata de Registro de Preços correrão a conta de dotação específica do orça-
mento do exercício de 2020 e seguintes.
9.2 – O Órgão Participante quando da contratação/empenhamento especificará a classificação orçamentária.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO
11.1 – A presente Ata de Registro de Preços está vinculada ao Processo Administrativo Licitatório n° 1/2020 - CVC, Pregão
Eletrônico nº 1/2020 - CVC, REGISTRO DE PREÇOS n° 1/2020 - CVC, realizado pelo CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC, 
Órgão Gerenciador.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VALIDADE E DA VIGÊNCIA
11.1 – O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 17/06/2020 à 31/05/2021.
12.2 – O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a um ano, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso 
III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.3 – A vigência para a execução dos contratos decorrentes desta Ata de Registro de Preços observará ao disposto no art. 57 da Lei nº 
8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1 – O Registro de Preços objeto desta Ata e a sua assinatura pelas partes não gera ao (Órgão Gerenciador (Consorcio CVC) ou para os 
Órgãos Participantes (Municípios Consorciados), a obrigação de solicitar os fornecimentos que dele poderão advir independentemente da 
sua estimativa de consumo.
12.2 – Observados os critérios e condições estabelecidas no Edital e o preço registrado, o Órgão Participante (Município Consorciado) 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 pelo Órgão Participante.
12.3 – A existência de preços registrados não obriga o Órgão Gerenciador ou os Órgãos Participantes 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 fornecimento em igualdade de condições.
12.4 – O FORNECEDOR signatário desta Ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente das suas obrigações para com o Consórcio Inter-
municipal Velho Coronel - CVC (Órgão Gerenciador) e os Municípios Consorciados (Órgãos Participantes), nos termos do Edital da respectiva 
Licitação e da sua Proposta, que passam a fazer parte integrante da presente Ata de Registro de Preços e a reger as relações entre as 
partes, para todos os fins.
12.5 – A Ata de Registro de Preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer município consorciado que não tenha participado 
do certame licitatório, mediante anuência do Órgão Gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem.
13.5.1– Os municípios consorciados que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, 
deverão consultar o Órgão Gerenciador da Ata, para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 13.5.2– Caberá ao fornecedor benefi-
ciário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente 
de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos 
participantes.
12.4.3 – As contratações adicionais a que se refere este artigo, não poderão exceder por órgão, a cem por cento dos quantitativos dos itens 
conforme estimativa de consumo (Anexo VI do Edital)
12.4.4 – Os quantitativos decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo 
de cada item (Anexo VI do Edital) registrado na ata de registro de preços para os órgãos participantes, independente do número de órgãos 
que aderirem.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – TABELA DO OBJETO E DO PREÇO
14.1 – Tabela relacionando o objeto e o preço:
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Item Qtde Unid. Descriçao Marca/Modelo Valor Unit.
(R$)

151 400 PCT FRALDAS GERIÁTRICAS ADULTO COM GEL 
TAMANHO XG PACOTES C/7 UNIDADES MARDAM 8,87

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA ESTIMATIVA DE CONSUMO
15.1 – Estimativa de consumo de cada item conforme a tabela 14° (decima quarta)
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO
16.1 – É competente o foro da Comarca de Coronel Freitas - SC, para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de 
Registro de Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em 3 (três) vias de igual teor e forma.

Coronel Freitas (SC), 16/06/2020

FLAVIA ROLIM DE MOURA
DIRETORA EXECUTIVA
Órgão Gerenciador

NEDIO ANTONIO CASOL MUNICÍPIO DE NOVA ERECHIM
Órgão Participante

SOMA/SC PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
Fornecedor

MARCOS FERNANDO ZANELLA
Assessor jurídico

Testemunha

Testemunha

CiSam-Sul

ERRATA EDITAL 5-2020 CISAM-SUL
Publicação Nº 2526101

ERRATA nº 01/2020 – CPL/CISAM-SUL

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental – CISAM-SUL, no uso de 
suas atribuições legais e, CONSIDERANDO a publicação do Aviso de Licitação no Diário Oficial dos Municípios (DOM), no dia 15 de junho de 
2020, referente ao Edital de Licitação – REGISTRO DE PREÇOS - Pregão Presencial do tipo menor preço por item para Aquisição de produ-
tos laboratoriais ao CISAM-SUL, conforme descrição no Anexo I, com contratação fracionada total ou parcial para o período de 12 (doze) 
meses, COMUNICA aos interessados, a retificação do referido certame, no que tange ao Anexo I – Relação de Quantitativos, Especificações 
e Compradores, da seguinte forma:

Anexo I – Item 9 (Descrição, Quantidade e Valor máximo)

Onde se lê:

Leia-se:

Item 9 - Kit Nitrogênio total. (0,5 a pelo menos 15mg/L N) com 25 ou 50 TESTES P/ ANÁLISE EM 
ESPECTROFOTOMETRO (TESTE EM CUBETA). Método: Digestão Koloreff ou Hach 10071. Compostos 
nitrogenados orgânicos e inorgânicos são transformados e determinado fotometricamente. Deve ser 
compatível para uso em espectrofotômetros HACH DR 2800 e DR 6000. Valor específico por unidade 
de teste.

125 R$ 43,09

Anexo I – Item 10 (Descrição, Quantidade e Valor máximo)

Onde se lê:

Leia-se:
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Item 10 - Kit Surfactantes. SURFACTANTES ANIÔNICO com faixa mínima de leitura em 0,1 mg/L 
de LAS. Kit deve ter 25 ou 50 testes P/ ANÁLISE EM ESPECTROFOTOMETRO (TESTE EM CUBETA). 
Método: Azul de metileno. Deve ser compatível para uso em espectrofotômetros HACH DR 2800 e DR 
6000. Valor específico por unidade de teste.

125 R$ 23,54

Orleans-SC, 17 de junho de 2020.

PAMELA MATTEI BRIGHENTE
Pregoeira / Presidente da CPL

CirSureS

EXTRATO DE CONTRATO 18/2020
Publicação Nº 2526664

CONTRATO Nº: 018/2020
CONTRATADA: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA REGIÃO SUL - CIRSURES
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TREVISO
Objeto: Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de produção de massa asfáltica, nas variedades DEINFRA VI e IX, e 
sua correspondente aplicação no território do município CONTRATANTE.
Assinatura: 22/05/2020
Vigência: Início: 22/05/2020 – Fim: 31/12/2020.
Valor Global: R$ 692.483,18 (seiscentos e noventa e dois mil, quatrocentos e oitenta e três reais e dezoito centavos).

RESOLUÇÃO 018/2020 CIRSURES
Publicação Nº 2526621

RESOLUÇÃO CIRSURES n° 018/2020

EMENTA: Nomeia o Pregoeiro e Equipe de Apoio e dá outras providências.

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA REGIÃO SUL (CIRSURES), por intermédio do seu Presidente e 
Prefeito do município de Siderópolis, Hélio Roberto Cesa, no uso de suas atribuições, em especial as constantes no art. 29, incisos IV, V e 
XIV, da Quinta Alteração do Estatuto do CIRSURES, e com lastro no art. 3º, inciso IV, da Lei nº 10.520/2002,
Resolve:
Art. 1º - Nomear como Pregoeiro e respectiva Equipe de Apoio para realização dos certames licitatórios na modalidade de pregão:
Pregoeira: Renata De Brida Rosso, matrícula nº 14, empregada pública vinculada ao CIRSURES;
Membro: Fabiola Zimermann, matrícula nº 15, empregada pública vinculada ao CIRSURES;
Membro: Mirian De Bona Sartor Cambruzzi, matrícula nº 58, empregada pública vinculada ao CIRSURES.
Art. 2º - As funções de Pregoeiro e membros da Equipe de Apoio não são remuneradas, mas consideradas de relevante interesse público.
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data da sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.
Urussanga, 8 de junho de 2020.

HÉLIO ROBERTO CESA
Presidente do CIRSURES
Prefeito de Siderópolis
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